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Tegevusaruanne ja
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EIP Grupi 2009. aasta aruanne koosneb kolmest osast:
• tegevusaruanne ja ettevõtte vastutuse aruanne, milles antakse ülevaade EIP Grupi tegevusest möödunud aastal ning
tulevikuväljavaadetest;
• finantsaruanne, milles esitatakse rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite (IFRS) ja Euroopa hea raamatupidamistava (EU
GAAP) kohaselt EIP Grupi, EIP, Cotonou investeerimisrahastu,
FEMIPi sihtfondi, ELi-Aafrika infrastruktuuri sihtfondi, naabruspoliitika investeerimisrahastu sihtfondi ja EIFi finantsaruanded koos
juurdekuuluvate selgitavate lisadega;
• statistikaaruanne, milles esitatakse 2009. aastal EIP rahastatud
projektide ja kogutud vahendite nimekiri koos EIFi projektide nimekirjaga. See sisaldab ka kokkuvõtvaid tabeleid 2009. aasta ja
viie eelneva aasta kohta.
Aastaaruanne on kättesaadav ka panga kodulehel www.eib.org/report.
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Tegevus aastal 2009

Kriisile vastureaktsiooniks
suurendati 2009. aastal järsult laenulepingute sõlmimist ja väljamakseid ning
pank toetas enam kui 500
uut suureulatuslikku projekti
ja 50 000 väikest ja keskmise
suurusega ettevõtet

(miljonit eurot)

Heakskiidetud projektid
Euroopa Liit
Partnerriigid

103 898
93 615
10 283

Sõlmitud laenulepingud
Euroopa Liit
Partnerriigid

79 102
70 505
8 597

Väljamaksed
Euroopa Liit
Partnerriigid

54 022
48 898
5 123

Hangitud vahendid (enne vahetustehinguid)
Põhivääringutes (EUR, GBP, USD)
Muudes vääringutes

79 386
70 205
9 182

31.12.2009 seisuga
Bilansiline jääk
Väljamakstud laenud
Väljamaksmisele kuuluvad laenud
Rahastamine eelarvevahenditest
Vahendite kogumine

324 150
81 843
1 416
305 758

Omavahendid
Bilansimaht
Majandusaasta puhaskasum
Märgitud kapital
millest sissenõutud

37 954
361 871
1 877
232 393
11 620

EIP Grupi kohustuslikud põhiandmed
Tegevus aastal 2009
Sõlmitud laenulepingud
Riskikapital (39 fondi)
Tagatised (22 tehingut)

3 031
733
2 298

31.12.2009 seisuga

2009. aastal investeeriti üle
730 mln euro 39 uude riskikapitalifondi ja jooksvad
kohustused ulatuvad
4,1 mld euroni enam kui 300
fondis, mis stimuleerivad
tööhõivet ja investeerimist
väikeettevõtetesse

Portfell
Riskikapital – hallatavad varad (307 fondi)
Tagatised (168 tehingut)

17 697
4 103
13 594

Akumuleeritud sõlmitud laenulepinguid
Riskikapital (307 fondi)
Tagatised (168 tehingut)

5 136
13 987

Omavahendid
Bilansimaht
Majandusaasta puhaskasum
Märgitud kapital
millest sissenõutud

1 015
1 157
-7
2 940
588

Sisukord
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„Me ületasime tugevalt pangale
tema aktsionäride, Euroopa Liidu liikmesriikide seatud eesmärgid.”

Presidendi pöördumine
Rekordiline laenuandmine raskel ajal
2009. aasta oli heitlik aasta ja ma olen uhke meie
töötajate üle, kes tulid hästi toime väljakutsega, mis
nõudis rohkem, paremini ja kiiremini tegutsemist.
Möödunud aastal toetas EIP Euroopa majandust
enneolematult suures mahus laenudega summas
79 mld eurot. Kokkuvõttes me ületasime tugevalt
pangale tema aktsionäride, s.o Euroopa Liidu liikmesriikide seatud eesmärgid.
Kuidas me ülesanded täitsime
Euroopa Liidu jaoks oli otsustava tähtsusega
tunnistada varakult kriisi raskeid tagajärgi ja kiiresti
reageerida ning pangal oli oluline roll turul valitseva
krediidipuuduse probleemi lahendamisel. Seda
silmas pidades on selge, et panga põhimõtteks on ja
jääb ka edaspidi finantseerida ainult majanduslikult
elujõulisi projekte ja programme. Projektid peavad
aitama saavutada Euroopa Liidu eesmärke ja
vastama meie tehnilistele ja majanduslikele, samuti
meie sotsiaalsetele ja keskkonnastandarditele.
Seetõttu tehti tohutuid pingutusi, et kiirendada
projektiettepanekute koostamist, läbivaatamist
ja vajadusel muutmist selleks, et kindlustada, et
panga juhatus ja nõukogu kiidaks heaks suuremal
arvul projekte. 2009. aastal pank mitte ainult

ei sõlminud laenulepinguid projektide jaoks
väärtusega 79 mld eurot, vaid tegi ka 54 mld euro
ulatuses väljamakseid reaalmajandusse. See oli
ametiasutustele, tööstusele ja lõpuks kodanikele
kättesaadavaks tehtud raha, et aidata neil finantsja majanduskriisist tingitud raskustega toime tulla.
Pank aitas ka kindlustada olulisi projekte, mida raskete majandusolude tõttu ei oleks muidu lõpule
viidud, sellistes valdkondades nagu infrastruktuur
või uuendustegevus.
Seati kolm prioriteeti
Euroopa Ülemkogu tegi EIP-le ülesandeks asuda
täiendavalt tegutsema kolmes konkreetses valdkonnas: väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted
(VKEd), lähenemispiirkonnad ja võitlemine kliimamuutuse vastu.
VKEd
Majanduse selgrooks ja oluliseks tööandjaks peetavale
VKEde sektorile tehti 2009. aastal kättesaadavaks
12,7 mld eurot uutes krediidiliinides, mida haldavad
kohalikud vahendajapangad väikeettevõtetele edasi
laenamiseks. Koos sellega püüdsime teha 2008. ja
2009. aastal sõlmitud laenulepingutega kokku 21 mld
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euro väärtuses antud finantstoetusest üle 75%
pankadele 2009. aasta lõpuks täiesti kättesaadavaks.
See omakorda võimaldas enam kui 50 000 VKE-l
saada 2009. aastal tuge ligi 15 mld euro väärtuses EIP
finantseeringutest. Tõsise krediidikitsikuse ajal andis
see väga vajalikku rahalist tuge, mida ei olnud turul
saada.
Lähenemine
Euroopa majanduslikult nõrgematele piirkondadele (lähenemispiirkonnad) antud laenud ulatusid
29 mld euroni, mis moodustas 41% Euroopas antud EIP laenude kogumahust, mis jaotati ühtlaselt
EL 15 ja EL 12 uute liikmesriikide vahel ja millest viimased said kokku 12,8 mld eurot. EIP andis lähenemispiirkondadele ka olulisel määral tehnilist abi, et
koostada rahalise toetuse saamiseks projekte sellistes valdkondades nagu infrastruktuur ja energia
või keskkonnaseisundi parandamine.
Kliimamuutus
Kliimamuutuse vastu võitlemiseks anti ligi 17 mld
euro ulatuses laene projektidele, mis aitavad vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, sealhulgas taastuvenergia (4,2 mld eurot), energiatõhususe (1,5 mld eurot), puhtama transpordi alase
T&A-tegevuse projektidele (4,7 mld eurot) ning investeerimiseks linnatransporti (5,5 mld eurot) ja
projektidele väljaspool Euroopa Liitu kliimamuutusega seotud probleemide lahendamiseks.
Meie roll maailmas
Ligi 9 miljardi euro ulatuses väljaspool Euroopa Liitu antud laenudega annab EIP nõukogu ja Euroopa
Parlamendi otsustatud nn välismandaatide alusel
olulist rahalist toetust ELi partnerriikidele. Me otsisime aktiivselt võimalusi ühisteks tegevuskavadeks
teiste mitmepoolsete arengupankadega, et tagada
koostoime mitte ainult meie rahastamistegevuses
teatud maailmaosades, vaid ka oluliste üleilmsete
probleemidega, nagu kliimamuutus, toimetulekul.

5

EIP Grupp

miseks, kiirendades konkurentsivõimelisema majandusmudeli kujunemist. Meil tuleb tegeleda
Euroopa majanduse struktuuriliste kitsaskohtade ja
makromajanduslike probleemidega, mida kriis on
süvendanud.
Sellega seoses arendab EIP oma tegevust kooskõlas Euroopa 2020. aasta strateegias seatud kolme
prioriteediga: arukas majanduskasv, jätkusuutlik
majanduskasv ja kaasav majanduskasv. Me pakume uuenduslikke rahastamislahendusi. Eelkõige
töötame koos komisjoniga välja ettepanekud ELi
eelarvevahendite ja EIP Grupi finantseeringute finantsvõimenduse parandamiseks.
Lisaks oma ekspertteadmistele finantsvaldkonnas
tugineb EIP ka ärianalüütikute ja valdkonna ökonomistide, inseneride, keskkonna- ja ühiskonnaekspertide, linnaplaneerijate ning kliimamuutuse
spetsialistide teadmistele. Need eksperdid moodustavad olulise osa viimase viie aastaga tööle võetud personalist; nad aitavad välja arendada uusi
laenupoliitika põhimõtteid, annavad tehnilist abi
projektiteostajatele ning jälgivad keerukate projektide elluviimist.
Eelolev aasta ei tule sugugi kergem, kuid ma olen
kindel, et meie organisatsioon ja meie töötajad on
valmis väljakutseid vastu võtma. EIP on alati kindlalt toetanud ELi poliitika eesmärke – nii Euroopas
kui ka väljaspool Euroopa piire. Me toetame neid
jätkuvalt, rakendades oma laenude ja tehnilise abi
võimsust Euroopa Liidu kodanike kasuks.

Philippe Maystadt
Tulevikku vaadates
Uus algatus „EL-2020” annab raamistiku Euroopa Liidu ja liikmesriikide täielikuks kriisist taastu-

Tegevusstrateegia

Direktorite nõukogu
koosolekul
2. veebruaril 2010
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EIP tegevuskava ehk strateegiline tegevuskava on kolm
aastat vältav kava (2010−2012), milles on kindlaks määratud panga laenuandmise prioriteedid. Mis on tegevuskava keskmes aastal 2010?

Vaatamata märkidele, et järsu majanduslanguse
põhi on käes, on tulevikuväljavaade endiselt väga
ebakindel ja habras ning majanduse taastumine
võtab tõenäoliselt aega. Praeguses majanduskliimas keskendub pank seega endiselt Euroopa kriisist välja aitamisele, tegutsedes rohkem, paremini ja kiiremini: aastaks 2010 on eesmärk säilitada
2009. aastal saavutatud kõrge laenuandmise tase,
kui laenulepingute maht ulatus 79 mld euroni.
Panga laenuandmise keskmes on eelolevail aastail jätkuvalt valdkonnad, kus kriis on Euroopat
tabanud kõige valusamalt väikesed ja keskmise
suurusega ettevõtted, kliimamuutus ja lähenemispiirkonnad. Vastavalt läheb ka lõviosa Euroopa majanduse elavdamise kava alusel antavatest täiendavatest laenudest nendele kolmele prioriteetsele
valdkonnale.

Panga laenuandmise keskmes on
jätkuvalt valdkonnad, kus kriis on
Euroopat tabanud kõige valusamalt.
2009. aastal EIP toetus VKEdele koguni ületas ELi
majanduse elavdamise kavas seatud sihttaseme,
milleks pangal tuli kalduda kõrvale oma tavapärasest
5 mld euro suurusest toetusest aastas, et tõsta
aastatel 2008−2011 toetus keskmiselt 7,5 mld
euroni aastas. Laenumahud kasvasid 2008. aastal üle
8 mld euro ja 2009. aastal ulatus EIP laenulepingute
maht koguni 12,7 mld euroni. 2008. ja 2009. aastal
20,8 miljardi euro mahus sõlmitud laenulepingutega

EIP reaktsioon finants- ja
majanduskriisile
EIP kriisile reageerimise pakett hõlmab
täiendavalt 50 mld euro mahus laenulepinguid, mis sõlmiti Euroopa Liidus
aastatel 2008−2010. Need täiendavad
laenud lisandusid ligikaudu 45−50 mld
eurole, mis anti igal aastal laenudeks
kriisile eelnenud ajal. EIP reaktsioon
majanduskriisile ei tähenda muutust
tema poliitika eesmärkides, vaid annab panga tegevusele uut hoogu.
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on pank hästi graafikus, et jõuda oma laenuandmise
eesmärgini – anda aastatel 2008−2011 VKEdele
laene 30 mld eurot, mis otsustati 2008. aastal Nice’is
toimunud majandus- ja rahandusministrite nõukogu
kohtumisel (ECOFIN). EIP oli juba teinud oma VKElaenu toodet lihtsamaks ja läbipaistvamaks, selleks
et hõlbustada laenuandmist oma partnerpankade
kaudu. 2009. aastal rakendati laiaulatuslikult uut
VKE-strateegiat ja EIP laenuandmises jätkus kiire
kasv. Pank koos oma vahendajatega laiendas
laenulepingute sõlmimise ulatust 2009. aastal
24 liikmesriigini 27st (2008. aastal sõlmiti
laenulepinguid 16 liikmesriigis), tuues juurde palju
uusi partnereid, et tagada ulatuslik toetus VKEdele.
2010. aastal täiendatakse suurendatud mahus VKEde
toetust uute toodetega, mille on välja töötanud EIP
ise või tema haruettevõte Euroopa Investeerimisfond
(EIF), et hoolitseda VKEde erivajaduste eest.
Lähenemiseesmärgil antavate laenude mahu suurendamine selleks, et stimuleerida Euroopa majanduse elavdamist, on loogiline samm, sest kriis on kõige rohkem puudutanud just Euroopa vaesemaid osi.
Seetõttu tõstis EIP lähenemispiirkondadele antud
laenude mahtu 2009. aastal kokku 29 mld euroni, mis
moodustab 41% Euroopa Liidus antud laenude kogumahust. Eriti raskelt on kriis tabanud Kesk- ja IdaEuroopa riike. Olukorra pakilisust tunnistades ühines
EIP tihedas koostöös Euroopa Rekonstruktsiooni- ja

Arengupanga ja Rahvusvahelise Finantskorporatsiooniga (mis kuulub Maailmapanga Gruppi) algatusega teha Kesk- ja Ida-Euroopa pankadele 2009. ja
2010. aastal kättesaadavaks üle 24 mld euro. VKEdeni
jõuavad laenud kohalike vahendajapankade kaudu,
ja 2009. aasta lõpuks oli EIP üksi andud selle piirkonna VKEdele ja munitsipaalprojektidele uusi laene üle
10 mld euro ulatuses. See tähendab, et EIP täitis oma
lubaduse anda kahe aasta peale kokku laene 11 mld
eurot peaaegu ühe aastaga.
EIP rakendatav Euroopa majanduse elavdamise
programm on suunatud ka kliimamuutuse valdkonnas seatud eesmärkidele. EIP toetab täielikult
ELi juhtivat rolli üleilmses kliimamuutusevastases
võitluses. 2009. aastal laenas pank 17 mld eurot
projektidele, mis aitavad vähendada CO2-heitkoguseid ja mis hõlmavad investeeringuid taastuvenergiasse, energiatõhususse, puhtama transpordi
alasesse teadus- ja arendustegevusse (T&A) ning
investeeringuid linnatransporti. 2010. aastaks on
eesmärk anda laene vähemalt sama palju. Peamine
on, et ELi kliimamuutuse vastu võitlemise meetmed
ühendatakse algatustega vähendada süsihappegaasikoguste kasvu arengumaades. Seetõttu kasutab pank oma energiasäästvuse ja varustuskindluse
rahastust (ESF) 3 mld eurot projektide rahastamiseks arengumaades. EIP suurendab jätkuvalt oma
toetust ka ülemaailmsetele CO2-turgudele.

Tegevusaruanne ja ettevõtte vastutuse aruanne

2009. aastal laenas pank 17 mld eurot
projektidele, mis aitavad vähendada
CO2-heitkoguseid.
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Taskukohased laenud VKEdele
töökohtade loomiseks

2008. ja 2009. aastal vahendajapankadega sõlmitud laenulepingutega kogumahus 20,8 mld eurot on EIP lähedal
oma eesmärgile anda aastatel 2008−2011 VKEdele laene
30 mld euro ulatuses. See sihttase kehtestati 2008. aasta
detsembris riigipeade ja valitsusjuhtide poolt vastu võetud Euroopa majanduse elavdamise kavas.

2009. aastal tegi EIP vahendajapankades avatud
krediidiliinide kaudu kättesaadavaks 12,7 mld eurot
edasi laenamiseks väikeettevõtetele, mis on 55%
rohkem kui aasta varem. Panga laenud jõudsid kogu
Euroopa Liidus üle 50 000 VKEni. Selles osalesid
vahendajad 24-s liikmesriigis. EIP püüdlusel jõuda
väikeettevõteteni on ka mitmekordistav efekt, sest
see kohustab kõiki finantsvahendajaid lisama igale
EIP laenuna antud eurole vähemalt ühe euro oma
enda vahenditest.
VKEde toetuse suurendamine oli veelgi enam märgatav uutes liikmesriikides, kus kriis on tabanud väikeettevõtteid eriti raskelt. 2,1 mld euro mahus sõlmitud
laenulepingutega krediidiliine peaaegu kahekordis-

tati võrreldes aastaga 2008. EIP on ühise tegevuskava alusel teinud aktiivset koostööd EBRD-ga ja Maailmapanga Grupiga, et suurendada rahvusvaheliste
finantsasutuste toetust VKEdele Kesk-, Ida- ja KaguEuroopas. See algatus nõudis tihedat koostööd kohalike partnerpankadega ning käivitati 2009. aasta
veebruaris. 2009. aasta lõpuks oli EIP juba eraldanud
10,5 mld eurot vahendajatele selles piirkonnas.

Täiendati VKEdele pakutavaid tooteid vastuseks nendel ettevõtetel esinenud likviidsuse puudumisele.

EIP Grupp
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2009. aastal tehti VKE-dele pakutavatesse finantstoodetesse rida täiendusi vastuseks VKEdes esinenud likviidsuse puudumisele. Näiteks täheldas EIP
suurenenud vajadust käibekapitali järele ning reageeris kiiresti nõudlusele vastamiseks. 2009. aastal

EIP laenud VKEdele 2007−2009:
vahendajapankades
avatud krediidiliinid

(miljonit eurot)

14 000
12 675

12 000
10 000

8 167

8 000
6 000

5 716

laiendati VKE-laenude toote geograafilist ulatust ka
kandidaatriikidele ja potentsiaalsetele kandidaatriikidele ning idapartnerluse riikidele.
Euroopa Investeerimisfond, mis koos EIP-ga moodustab EIP Grupi, on grupis VKEde riski finantseerimise tehingutele spetsialiseerunud haru. Fondi enamusosanik on EIP ja selle teised aktsionärid
on Euroopa Komisjon ning rühm avalikke ja eraõiguslikke finantsasutusi. Selle erialavaldkonnad on
toetus riski- ja kasvukapitalifondidele, mis investeerivad VKEdesse, ja VKE laenuportfelli tagatised.
Nagu EIP, juhib ka EIF oma toetuse väikeettevõteteni finantsvahendajate ehk partnerite kaudu, kelle
hulka kuuluvad riskikapitali kasvufondid ja vaherahastamisfondid, pangad, garantiiasutused ja vastastikused garantiifondid.
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0

2009. aastal investeeris EIF üle 730 mln euro 39sse riskikapitali kasvufondi Euroopas. Kokku on tal
praegu kohustusi 4,1 mld euro mahus üle 300-s
fondis, mis teeb EIFist ühe suurima osaleja Euroo-
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pa erakapitali valdkonnas. EIP usaldas 2009. aastal EIFile miljard eurot investeerimiseks panga eest
majanduskasvu vahefinantseerimisrahastusse. Vahefinantseering on võlakohustuste ja omakapitali
segu, mis esineb sageli väiksema prioriteetsusega
või omakapitaliks muutmiseks mõeldud laenude
kujul, mis on eriti sobiv arenevatele ja kiire kasvuga
väikeettevõtetele. Majanduskasvu vahefinantseerimisrahastu investeeritakse järgmise kolme aasta jooksul investeerimisfondidesse, mis on suunatud kasvavatele ja uuenduslikele ettevõtetele kogu
Euroopas puudujääva finantseeringu vajaduste
katmiseks.
2009. aastal arendati mitmeid mikrokrediidialgatusi. Panga nimel EIFi juhitav 20 mln euro suurune
uus riskikapitalirahastu teenindab mikrokrediidiasutusi väljaspool tavapärast pangandussektorit.
Lisaks keskendub EIP ja Euroopa Komisjoni rahastatav mikrokrediidirahastu PROGRESS sotsiaalmajandusele. Mikrokrediidi suurem kättesaadavus peaks
märkimisväärselt mõjutama uute mikroettevõtete
loomist ja füüsiliste isikute ettevõtlust ning aktiivselt edendama võrdseid võimalusi.
Kui EIFi kapitaliinstrumentide eesmärk on parandada VKEdele mõeldud kapitali kättesaadavust laias
valikus väikeettevõtete jaoks, siis sama tähtis on
vastata VKEde laenuvajadustele, andes tagatisi ja
väärtpaberistamisvõimalusi. 2009. aastal andis EIF
tagatisi 2,3 mld euro mahus. Tema tagasimaksmata
tagatiste portfell moodustas 2009. aasta lõpus kokku 13,6 mld eurot.
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Väikeettevõtete toetamine – partnerluspõhimõte
Kuigi kohalik nõudlus äriühingu Équipements et Techniques Industrielles (ETI) tööstusseadmete ja -teenuste
järele on langenud 15%, ei koonda see äriühing kaugeltki töötajaid, vaid võtab inimesi juurde. Le Havre’is
asuv ettevõte ETI, kus on umbes 80 töötajat, saab krediidikitsikusest jagu, laiendades oma tegevust välismaale EIP laenu abil, mis on ettevõtteni jõudnud Société Générale’i kohaliku harukontori kaudu.
ETI kliendid on suures osas kriisi tagajärjel kannatavad tööstusfirmad, eriti ümbruskonnas Normandia maakonnas. Nende firmade kõik kohalikud tarnijad tunnevad surutist, aga ETI teenindab ka rahvusvahelisi kliente, importides seadmeid ligi 15-st riigist ja eksportides sama paljudesse.
ETI ladustab oma Le Havre’i pealaos ja haruettevõtetes Dieppe’s ja Le Petit-Quevillys ligi 15 000 kaubaartiklit,
millest kõige kallimad maksavad mitu miljonit eurot. Aga ladustamine on ainult vaheetapp firma väga spetsialiseerunud tööprotsessis: seadmete valimine, kliendi vajaduste kindlaks määramine ja nõustamine, tööstuslike tööriistakomplektide kokkupanemine, pakkimine ja välja saatmine ning isegi nende kasutamiseks vajalik väljaõpe.
„ETI tegevuse välismaale laiendamise strateegia väheneva kohaliku nõudluse kompenseerimiseks tugineb
põhiliselt kolmele sambale”, selgitas ETI ekspordiosakonna projektijuht Yvon Kervella. „Esiteks toimub tööstusseadmete otseeksport laiale klientuurile. Teiseks korraldatakse kohapeal tehnilised õpikojad ja rajatakse laboratooriumid suurte projektide jaoks. Kolmandaks pakub ETI kutseõpet.”
Alžeeria on ETI kõige tähtsam eksporditurg üldiselt ja kutseõppe turg konkreetselt. Firmal on Alžiiris kontor ja
hiljuti valmis tal Alžeeria kutseõppe ministeeriumile projekt, mis teenindab kokku 44 kooli.
„Pärast hanke võitmist alustasime protsessi sel konkreetsel juhul torutööde tööriistade ja seadmestiku valimisega ning nendest tööriistakomplektide koostamisega,” ütles Kervella. „Seejärel toimus nende saatmine
Alžiiri, tollivormistus, koolidesse kohaletoimetamine, kvaliteedi ja koguste kontrollimine, töökorda seadmine
ja käikulaskmine ning ühenädalased väljaõppekursused õpetajatele, kes nüüd õpetavad omakorda nooremat kutseliste toru- ja montaažilukkseppade põlvkonda.”
Seda tüüpi projekti puhul, mis võib algusest lõpuni võtta aega kuni kaks aastat, makstakse tavaliselt alles pärast projekti valmimist. Seetõttu vajaski ETI täiendavat käibekapitali, et oma tegevuse rahvusvahelist laiendamist rahastada, ja seetõttu laenaski Société Générale firmale 375 000 eurot EIP kättesaadavaks
tehtud vahenditest. Kuna ETI sai laenu EIP vahenditest, sai ta seda parematel tingimustel, kui oleks saanud
mujalt. „Me usaldame ETI-t ja peame tähtsaks jätkata EIP abiga laenamist meie headele klientidele ka rasketel aegadel” ütles Yannis Faucillon pangagrupi Société Générale Le Havre’i kontorist. „Ma nimetan seda
la logique du partenariat ehk partnerluspõhimõtteks.
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ETI ületab krediidikitsikuse, laiendades EIP laenude abil oma tegevust
välismaale.
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Lähenemiseesmärgil laenude andmine
toetab tõusu taastumist Euroopas

Investeerimine Euroopa Liidu lähenemispiirkondadesse oli üks
peamisi ECOFINi nõukogul prioriteediks seatud valdkondi osana EIP reaktsioonist majanduskriisile. Lähenemispiirkondades
antud laenud ulatusid 2009. aastal 29 mld euroni (36% rohkem
kui 2008. aastal antud 21 mld eurot).

EIP eraldas 41% oma laenudest Euroopa Liidus lähenemispiirkondadele. Liidu piires oli laenuandmine
EL 15 riikide ja EL 12 uute liikmesriikide vahel hästi
tasakaalus, kui viimased said 12,8 mld eurot ja esimesed 16,2 mld eurot. Kui aga vaadata saadud summasid inimese kohta, siis juhtisid uued liikmesriigid.
Pealegi on laenude kogumaht asjaomastes riikides,
kellest enamikku loetakse lähenemispiirkondadeks,
igal aastal kasvanud märkimisväärsed 60%.

EIP on rohkem osalenud kaasrahastamises struktuurifondidega, toetades liikmesriike nende kohustuses
täiendada ELi toetusi oma enda eelarvevahenditest.
Need struktuuriprogrammide laenud võimaldavad
paindlikku üldist lähenemist, edendades ELi struktuurifondide vahendite vastuvõtmise suutlikkust
ning paremat kasutamist ja finantsvõimendamist.
Struktuuriprogrammidele anti lähenemispiirkondades 2009. aastal laene üle 3,1 mld euro.

Tegevusaruanne ja ettevõtte vastutuse aruanne
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JASPERS − (Joint Assistance to Support Projects in European Regions)

ühisabi projektide toetamiseks Euroopa piirkondades (EIP, Euroopa Komisjon, Euroopa
Rekonstruktsiooni- ja Arengupank ja KfW Bankengruppe);

JESSICA − (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas)

Euroopa ühine toetus linnapiirkondade jätkusuutlikele investeeringutele (EIP, Euroopa
Komisjon ja Euroopa Nõukogu Arengupank);

JEREMIE − (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises initiative)

Euroopa ühisressursid mikro-, väike- ja keskmistele ettevõtetele (EIF, Euroopa Komisjon);

JASMINE − (Joint Action to Support Micro-Finance Institutions in Europe)
Euroopa mikrokrediidiasutuste toetamise ühismeede (EIF ja Euroopa Komisjon).

EIP on olnud põhipartner ka ELi Läänemere strateegia koostamisel, käivitamisel ja rakendamisel ning
teerajajaks uues makropiirkondlikus strateegias,
mille arendas komisjon välja Euroopa Ülemkogu
nõudmisel. EIP aitab sellele strateegiale kaasa oma
laenude ja tehnilise abiga, tugevdatud koostööga
Põhjamaade Investeerimispangaga (NIB) ja osalemisega asjaomastes Põhjamõõtme foorumites. Samasuguse territoriaalse strateegia võib komisjon
käivitada Doonau piirkonnas – algatus, mida EIP lähedalt jälgib.
Lisaks toetavad EIP ja komisjon lähenemist nõustamisteenusega, uue finantskorraldusega ja kliendi vajadustele kohandatud finantstoodetega, eriti uutes liikmesriikides. Ühtekuuluvuspoliitikas on

EIP ja komisjon toetavad lähenemist
ühtekuuluvuspoliitikas spetsiaalselt
väljatöötatud ühisalgatustega, mis
on niinimetatud 4 J-i.

loodud neli spetsiaalset ühisalgatust: nn 4 J-i, mis
said alguse Euroopa Komisjoni, EIP/EIFi ja teiste rahvusvaheliste finantsasutuste vahel loodud
partnerlustest.

JASPERSi tegevuse keskmes on aidata abi saavatel riikidel koostada veatuid infrastruktuuriprojektide ettepanekuid struktuurifondidest rahalise
toetuse saamiseks. Rõhuasetus on transpordivõrkude uuendamisel, keskkonna parandamisel ning
energiatõhususe tõstmisel ja taastuvenergia kasutamisel. JASPERS katab ka linna transpordivõrkude parandamist ning teatud projekte teistes ELi
abikõlblikes sektorites, nagu tervishoid, T&A ja linnauuendus. 2009. aastal kiirenes projektide koostamine oluliselt. Ligikaudu 130 määratud tööd viidi lõpule, enamik neist Poolas, Tšehhi Vabariigis
ja Rumeenias. Ühtekokku on JASPERS alates oma
tegevuse alustamisest 2006. aastal viinud lõpule 240 talle määratud tööd. 2009. aasta lõpus anti
ühisalgatusest abi 430-le käimasolevale projektile. Peamised sektorid portfellis on veemajandus
ja reovesi (23%); sadamad, lennujaamad ja raudtee (20%); tahked jäätmed ja energia (19%); teed
(17%); linnaarendus (10%).
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JESSICA on mõeldud selleks, et aidata
2007.−2013. aastal struktuurifondidest abi saavate
ELi piirkondade ametiasutustel kasutada finantskorralduse mehhanisme selleks, et toetada tõhusamalt investeerimist säästvasse linnaarendusse.
JESSICA võimaldab kasutada struktuurifondide
ressursse tagasimakstavateks (ja seega korduvkasutusega) finantseeringuteks tulutoovatele linnaprojektidele linnaarengufondide kaudu. Sellised
investeeringud, mis võivad esineda omakapitali,
laenude ja/või tagatiste kujul, tehakse integreeritud
linnaplaneeringusse kuuluvatesse projektidesse,

mille puhul linnavalitsusi, panku ja erainvestoreid
julgustatakse partnerlust arendama. 2009. aasta lõpuks oli EIP viinud lõpule ligi 50 riigi- või piirkonnaspetsiifilist JESSICA hindamisuuringut, milles hinnati turgu säästva linnaarenduse toetuseks mõeldud
finantskorralduse instrumentide jaoks, ning kavas
on teostada veel uuringuid. Lisaks sõlmiti Bulgaaria, Küprose, Kreeka ja Portugaliga ning rea piirkondadega 15 vastastikuse mõistmise memorandumit
JESSICA struktuuride rakendamiseks koostöös EIPga. Samuti sõlmis EIP korraldusasutustega kaheksa haldusfondilepingut kogusummas üle 900 mln

EIP annab tiivad Berliini Brandenburgi lennujaama
laiendamisele
EIP laenud aitavad laiendada Brandenburgi lennujaama, Berliini
rahvusvahelist transpordikeskust. See nii-öelda Saksa ühtsuse projekt on eriti tähtis oma panuse poolest majandusarengusse IdaSaksamaal.
EIP kiitis 2009. aastal heaks ühe miljardi euro suuruse laenu koos
täiendava 1,4 mld euroga, mille annab rida kohalikke panku, mis
teeb sellest ühe suurema infrastruktuuri finantseerimise tehingu
Euroopas. Laen võimaldab laiendada ja uuendada olemasolevat
Brandenburgi lennujaama üheks suuremaks transpordikeskuseks.
EIP finantseering annab lennujaamale võimsuse, mis vastab lennuliikluse kasvule, mida eeldatakse kahe linnasisese lennujaama,
Tegeli ja Tempelhofi sulgemisest. Berliini ajaloost tingitult ja Külma sõja ajal linna kaheks jagamise tagajärjel on linnas välja kujunenud lennujaamasüsteem, mille moodustavad kaks lennujaama
linna sees (Tegel ja Tempelhof ) ja üks linnast väljas (Brandenburg).
Lennuliikluse koondamine ühte kohta linnast väljas on väga kasulik keskkonnale ja parandab ühtlasi Berliini ja Brandenburgi
piirkonna elanike ohutust. Pank näeb ette selle positiivset mõju
ka teiste Ida-Saksamaa osade majandusarengule. ELi lähenemispiirkonnana pälvivad need EIP eritähelepanu. Parem lennuühendus ning otseselt ja kaudselt töökohtade loomine on vahetu kasu,
mida need piirkonnad projektist saavad.

Tegevusaruanne ja ettevõtte vastutuse aruanne
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Lähenemine Euroopa Liidus
2009. aastal sõlmitud üksiklaenulepingud
sektorite kaupa
Kokku

Sideinfrastruktuur
Energia
Linnaarendus
Vesi, kanalisatsioon, jäätmemajandus
Tervishoid, haridus
Tööstus
Muud teenused
Üksiklaenud kokku
Krediidiliinid ühtekuuluvuspiirkondades

euro. Selles valdkonnas edasise tegevuse hõlbustamiseks käivitas komisjon 2009. aastal koostöös
EIP ja Euroopa Nõukogu Arengupangaga JESSICA
võrguplatvormi linnaarendusvaldkonna oskusteabe ja heade tavade vahetamiseks seoses JESSICA ja
finantskorralduse instrumentidega.
EIP osaleb vahetult algatustes JASPERS ja JESSICA.
Ülejäänud kaks J-i: JEREMIE ja JASMINE jäävad EIP
haruettevõtte Euroopa Investeerimisfondi vastutusalasse, sest need puudutavad vastavalt riskikapitalifonde/tagatisi VKEdele ja mikrokrediiti.

Summa
(miljonit
eurot)

%

8 840
4 365
1 682
2 128
1 007
3 836
1 771

37
18
7
9
4
16
7

23 630

100

5 320

JEREMIE püüab edendada VKEde juurdepääsu finantseeringutele ja finantskorraldustoodetele piirkondades. JEREMIE abil võivad riikide ja piirkondade ametivõimud toetuste andmise asemel pigem
otsustada, et nad kasutavad Euroopa Regionaalarengu Fondist turust juhinduvate finantsinstrumentide kujul saadavat raha.
Algatuse JASMINE eesmärk on eelkõige arendada mikrokrediiti majanduskasvu ja tööhõive toetamiseks. EIFile tehti ülesandeks juhtida osa sellest
algatusest, et anda rahalist toetust muude mikrokrediidiasutuste kui pankade ja mikrokrediidipakkujate fundeerimiseks EIP vahenditest, samuti tehnilist abi Euroopa Komisjoni ressurssidest.
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Kliimamuutusega võitlemine
Kolmas prioriteet EIP reageerimisel majanduskriisile on olnud
kiiresti tõsta toetust investeeringuteks, mis aitavad võidelda kliimamuutuse vastu. Võrreldes kliimamuutuse laenudega
summas 9,8 mld eurot 2008. aastal laenas EIP 2009. aastal peaaegu 17 mld eurot projektidele, mis aitavad vähendada CO2heitkoguseid, sealhulgas taastuvenergiale, energiatõhususele,
T&A-le puhtama transpordi nimel ja investeerimiseks säästvasse transporti.

Lisaks kliimamuutust leevendavate investeeringute toetamisele on oluline roll ka Maa kliima soojenemise tagajärgedega kohanemisel. EIP suurendab
praegu laenuandmise ja tehnilise abi ulatust veemajanduses ja teistes ohualdistes sektorites, kus
kohanemine on pakiliselt vajalik. 2007. aastal otsustas pank, et kliimamuutuse mõjude leevendamise ja sellega kohanemise projektidele võib võimaldada rahastamist kuni 75% ulatuses projekti
maksumusest tavapärase 50% asemel ja pikemaid
laenu maksetähtaegu. EIP on juba omandanud
märkimisväärseid kogemusi kohanemisprojektidega, eriti veemajanduses ja infrastruktuurisektoris,
ning kontrollib süstemaatiliselt ja järjekindlalt oma
projekte kliimariskide suhtes.
Panga ekspertteadmised on eriti olulised arengumaades, eriti kõige vaesemates neist, kes on
kliimamuutuse tagajärgede vastu kaitsetud oma
geograafiliste tingimuste, madalate sissetulekute
ja suurema sõltuvuse tõttu sellistest kliimatundlikest sektoritest nagu põllumajandus, metsandus ja
kalandus.
EIP valdkondlikus laenupoliitikas on rõhuasetus
kasvuhoonegaaside vähendamisel, eriti energia,
veemajanduse, transpordi, jäätmete, teadus-, arendus- ja uuendustegevuse ning metsanduse alal. Projektiteostajatele nõudmiste ja tingimuste kehtestamisega edendab pank taastuvate energiaallikate
arendamist ning efektiivsemat energia- ja veekasu-
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tust. Ta toetab ka puhtamate transpordiliikide levitamist, jäätmete kasutamist taastuva kütuseallikana,
kliimasõbralike tehnoloogiliste uuenduste väljaarendamist ja turustamist ning bioloogilist süsiniku sidumist metsastamise ja taasmetsastamise teel.
EIP toetab laias valikus investeeringuid taastuvenergiasse. Ta on kogunud kogemusi ja ekspertteadmisi uuenduslikes tehnoloogiates ja tootmisprotsessides, eelkõige fotogalvaanikas, avamere
tuuleenergia, kontsentreeritud päikeseenergia ja teise
põlvkonna biokütuste alal. Oma tegevuse mõju suurendamiseks töötab pank praegu välja spetsiaalset
valdkondlikku laenupoliitikat taastuvenergia tehnoloogiate toetamiseks. 2009. aastal läks taastuvenergiaprojektidele 4,2 mld eurot, mis on rohkem kui
2,2 mld eurot aasta varem.
Energiatõhususe alal on panga laenuandmise keskmes hoonete, linnatranspordi, töötleva tööstuse ja
energiatootmise energiasäästlikkus. Pank toetab eriti aktiivselt linnavalitsuste investeeringuid energiatõhususse ja taastuvenergiaprojektidesse. Üldisemalt kontrollib EIP süstemaatiliselt kõiki projekte, et
määrata kindlaks energiatõhususe võimalused, ning
nõuab, et neis kasutataks parimaid olemasolevaid
tehnoloogiaid. Energiatõhususe jaoks antud laenud
ulatusid 1,5 mld euroni, mis on kaks korda rohkem
kui 2008. aastal antud 730 mln eurot.
TAI-tegevus, näiteks mootori- ja kütusetehnoloogiate
alal, mis parandavad energiatõhusust ja vähendavad
heitkoguseid, samuti energiatõhusate autode
tööstuses on samuti andnud olulise panuse.
Selliste investeeringute toetamiseks loodi spetsiaalne Euroopa puhta transpordi rahastu seoses
EIP reageerimisega majanduskriisile. Ühtekokku
moodustasid puhaste tehnoloogiate alase TAItegevuse jaoks antud laenud kokku 4,7 mld eurot
võrreldes 1,3 mld euroga aasta varem.
EIP laenupoliitika transpordisektoris edendab kliimamuutust pidurdavaid transpordiliike, nagu
raudteed ja linna ühistransport, sisemaal transpordiliikide vahetamine ja veeteed, samuti meren-
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dusprojektid. Investeerimine säästvasse transporti moodustas 2009. aastal 5,5 mld eurot võrreldes
5,1 mld euroga 2008. aastal. Valik teisi investeeringuid, mis aitavad kliimamuutuse vastu võidelda, ulatus 0,5 mld euroni − sama summa, mille
pank laenas kliimamuutuse projektidele väljaspool
Euroopat.
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Lisaks on EIP tegev ka süsinikufondide haldamises.
2009. aastal käivitati EIP ja KfW II süsihappegaasi
programm. See on Euroopa Investeerimispanga ja
KfW poolt süsihappegaasi saastekvootide ostmiseks
algatatud programmi teine järk. Selle uue programmi keskmes on kõige vähem arenenud riikides asuvad projektid. Programm hõlmab nii 2012. aasta eelseid kui ka järgseid süsihappegaasi saastekvoote.
EIP juhindub oma tehingutes üha enam kliimamuutuse kaalutlustest. Sel viisil kindlustab pank
oma rahastatud projektide kvaliteedi, pidades silmas nende vastavust kliimamuutuse vastu võitlemise nõuetele. Rida teisi töövõtteid on juba hästi
väljakujunenud: need hõlmavad soojuselektritootmise projektide tekitatud süsihappegaasi heitkoguste maksumuse arvestamist nende majandusliku
tasuvuse välja arvutamisel; tee-ehitusprojektidest
tekkivate süsihappegaasikoguste suuruse hindamist, mõõtes teid kasutavate sõidukite süsihappegaasi heitkoguseid; projektide kontrollimist, et
määrata kindlaks energiatõhususe võimalused ja
komponendid, ning varases järgus projektide kontrollimist, et määrata kindlaks süsihappegaasi saastekvootidee hankimise võimalused Kyoto mehhanismide raames. Projektiteostajatele antakse
tehnilist abi nende võimaluste ettevalmistamiseks
ja turule viimiseks. Pank töötab välja parimad tavad
ja ehitab järk-järgult üles juhtimisstruktuuri, personali suutlikkust ja teadlikkust. Siinkohal on üks teed
rajav algatus see, et pank hindab oma rahastatud
projektidest tingitud kasvuhoonegaaside heitkoguseid, selleks et mõõta EIP tekitatud süsihappegaasi heitkogust.
Kuna kliimamuutus on globaalne probleem, mille
efektiivne lahendamine nõuab ühist tegutsemist,
pöörab EIP suurt tähelepanu koostööle teiste
mitmepoolsete ja kahepoolsete finantsasutustega.
Kohanemise teemal korraldati ÜRO kliimamuutuste
raamkonventsiooni
(UNFCCC)
kohtumisel
2009. aasta detsembris Kopenhaagenis koostöös
Euroopa Komisjoni, AFD, EBRD ja KfW-ga kõrvalüritus kohanemise rahaliste vajaduste ja Euroopa
fundeerimisasutuste rolli teemal. Selle ürituse järel-
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meetmena asutati kohanemisprojektides ja
sisepoliitikas heade tavade alal teadmiste
jagamiseks töörühm selleks, et uurida vastuvõetud
lähenemisviiside ühtlustamise võimalust.
Enne UNFCCC kohtumise algust Kopenhaagenis
palusid mitmepoolsete arengupankade juhid ja
IMF panna konventsiooniosalistel alused ambitsioonikale, kõikehõlmavale ja õiglasele üleilmsele
kliimamuutusekorrale. Mitmepoolsed arengupangad lubasid parandada finantseerimise koordi-
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neerimist ja kliimamuutuse alast tegevust selleks,
et võimaldada klientidel ja partneritel maksimeerida nende ressursside efektiivset kasutamist. Kopenhaageni konverentsil ei sõlmitud seaduslikult
siduvaid kokkuleppeid. Selle asemel jõuti nn Kopenhaageni kokkuleppele, mis kutsub üles võtma
kasutusele täiendavad fundeerimisvahendid kliimamuutuse mõjude leevendamiseks ja muutusega
kohanemiseks, eriti arengumaades. Mitmepoolsed
arengupangad, kaasa arvatud EIP, arutavad praegu,
kuidas aidata neid kohustusi täita.

Panga rahastatud projektide kvaliteet tagatakse ka kliimamuutuse
seisukohast.
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Keskkonnasäästlikkuse edendamine

Selleks, et rõhutada, kui tähtis on keskkonnasäästlikkus meie tuleviku jaoks, suurendas EIP
oma laenuandmist selles valdkonnas 2009. aastal 41% võrra, tehes kogu maailmas kättesaadavaks kokku 25,3 mld eurot võrreldes 18 mld
euroga aasta varem. Keskkonnasäästlikkuse
edendamiseks antud laenud moodustasid 32%
panga laenude kogumahust.

Euroopa Investeerimispank edendab keskkonnasäästlikkust ELi säästva arengu poliitika toetuseks.
Panga üldist lähenemisviisi on kirjeldatud strateegilises tegevuskavas, mitmes ettevõtte vastutuse

Pank pöörab erilist tähelepanu kahele
21. sajandi suurimale keskkonnaprobleemile: vajadus leevendada kliimamuutuse mõjusid ja nendega kohaneda ning võtta käsile ökosüsteemide
säästmatu kasutamise probleem.

dokumendis ja panga läbivaadatud keskkonna- ja
sotsiaalaruandes. Uus aruanne sisaldab keskkonna- ja sotsiaalnõudeid, mida pank kohaldab enda
rahastatavatele projektidele. Selles pööratakse
ka erilist tähelepanu kahele XXI sajandi suurimale
keskkonnaprobleemile: vajadus leevendada kliimamuutuse mõjusid ja nendega kohaneda ning võtta
käsile ökosüsteemide ja nende juurde kuuluva bioloogilise mitmekesisuse seisundi halvenemise ja
säästmatu kasutamise probleemid.
EIP on oma keskkonna- ja sotsiaalse vastutuse määratlemisel seadnud kolm põhieesmärki: esiteks tagada, et kõik tema rahastatavad projektid vastavad

Tegevusaruanne ja ettevõtte vastutuse aruanne

ELi keskkonna- ja sotsiaalpõhimõtetele ja -standarditele. Teine panga põhieesmärk on edendada teatavaid projekte, mis kaitsevad ja parendavad loodus- ja tehiskeskkondi ning edendavad sotsiaalset
heaolu kooskõlas ELi poliitikaga, nagu see on sõnastatud kuuendas keskkonnaalases tegevusprogrammis „Keskkond 2010: meie tulevik, meie valik”.
Kolmandaks püüab pank saada kontrolli alla oma
ökoloogilise jalajälje, mitte ainult oma enda jälje
osas, vaid ka nendes projektides, mida ta rahastab.
Kokku 25,3 mld euro suurustest keskkonnalaenudest enamik läks 23,6 mld euro väärtuses antud
laenudega projektidele ELi liikmesriikides. See arv
ei sisalda nende projektide keskkonnakomponenti,
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mille üldeesmärk ei ole otseselt seotud keskkonnaga, aga millel on siiski positiivne keskkonnamõju.
Laenud keskkonnakaitseprojektidele laienemisriikides moodustasid kokku 695 mln eurot. Vahemere
piirkonna partnerriikides anti keskkonnaskeemidele 446 mln eurot. Veel 89 mln eurot läks keskkonnaprojektidele AKV-riikides, 410 mln eurot projektidele Aasias ja Ladina-Ameerikas ning 18 mln eurot
idapoolsetes naaberriikides.
Keskkonnasäästlikkus hõlmab paljusid sektoreid
ja mõningast edu saavutati teiste EIP poliitika eesmärkide taotlemisel, näiteks investeerides säästvasse energiasse ja energiatõhususse ning finantseerides puhtama transpordi alast T&A-tegevust.
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GEMASOLAR − innovatsioon
päikeseenergias
Viimase viie aasta jooksul on Hispaanias toimunud taastuvenergias
silmapaistev kasv − üle 200%. Projekt Gemasolar on kõige uuem kõrgetasemeline innovatsiooniprojekt seitsmest päikeseelektrijaamast,
mida pank on rahastanud alates 2005. aastast. See tänapäeva tehnika tasemel projekt sillutab teed uuele päikeseenergiast soojuselektri tootmise põlvkonnale, mis on tõhusam alternatiiv parabooli tüüpi
kommertskasutusega päikeseenergia soojuselektrijaamadele.
Projekt on osa panga poolt väljaarendatud strateegiast, mis ühendab
toetuse uuenduslike kommertselektrijaamade kasutuselevõtmisele laenudega teadus-, arendus- ja uuendustegevuseks korporatiivsetele ettevõtetele, mis on tõendanud võimet tehnoloogiat edasi viia. Gemasolar
asub Sevillas ja selle võimsus on 17 megavatti. Sellest saab maailma
esimene kommertsrakenduslik päikeseenergia kontsentreerimisega
elektrijaam, mis põhineb keskel asuva torni tehnoloogial, kus soojuskandjana ja soojuse salvestamiseks kasutatakse sulasoola.
Päikeseenergia kontsentreerimise tehnoloogiate arendamine on üks
Euroopa energiatehnoloogia strateegilise kava prioriteete. Projekt toetab potentsiaalselt olulist taastuvenergiatehnoloogiat. Selle tehnoloogia arendamine ja täiustamine, üksiku jaama megavattide tootmise
võimsuse tõstmine, konkurentsisurve, soojuse salvestamine, uued soojuskandjad ja parem töökord ja hooldamine peaks eeldatavasti vähendama tulevikus päikeseenergia kontsentreerimisest saadud energiast elektri tootmise maksumust, nii et see pakub varsti konkurentsi
soojuselektri tootmisele keskmise suurusega gaasielektrijaamades.

Tegevusaruanne ja ettevõtte vastutuse aruanne
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Investeerimine säästvasse, konkurentsivõimelisse ja kindlasse energiasse
EIP on seadnud säästva, konkurentsivõimelise ja kindla
energia oma poliitika üheks põhieesmärgiks ja oluliselt
suurendanud oma energiafinantseeringuid: panga laenuandmine selles valdkonnas on viimastel aastatel pidevalt kasvanud ja jõudnud 2009. aastal 14,8 mld euro
tasemele, s.o 44% rohkem kui 2008. aastal laenatud
10,2 mld eurot.

ELi 2009. aasta „Energia ja kliimamuutuse tegevuskava” kohustab ELi vähendama 2020. aastaks
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 20% võrreldes
1990. aasta tasemetega, saavutama taastuvenergia
20%-lise osakaalu kogu ELi energiaallikate hulgas
ja biokütuste vähemalt 10%-lise osakaalu transpordis kasutatavas bensiinis ja diislis. Kava näeb ette
ka energiatarbimise vähendamise 20% võrreldes
baasprognoosidega 2020. aastaks.
Kliimamuutuse väljakutsetega tegelemine on ka võimalus, mis annab väljavaateid uute töökohtade ja
„roheliste” ettevõtete loomiseks ning tugevama konkurentsivõime saavutamiseks. Pank koondab oma
energialaenud prioriteetsetesse valdkondadesse,
milleks on taastuvenergia (TE), energiatõhusus (ET);
energeetika teadus-, arendus- ja uuendustegevus;
varustuskindlus ja energiaallikate mitmekesistamine (kaasa arvatud üleeuroopalised energiavõrgud).
2009. aastal laenas pank taastuvenergia projektidele 4,2 mld eurot (2,2 mld eurot 2008. aastal). Alates
2005. aastast on EIP laenud taastuvenergiaprojektidele kasvanud 43% tasemelt 70%-ni panga poolt
energiatootmisele antud laenude kogumahust. EIP
laenuandmine energiatõhususe projektidele ühtlasi peaaegu kahekordistus 2008. aasta tasemelt, ulatudes 2009. aastal 1,5 mld euroni. Laenuandmist
täiendati rea algatustega, mille pank võttis koostöös
teiste institutsioonidega, sealhulgas Euroopa Komisjoniga energiatõhususe toetamiseks projektide
koostamise tehnilise abi kaudu.

Kliimamuutuse väljakutsetega tegelemine on ka võimalus, mis annab väljavaateid uute töökohtade ja „roheliste”
ettevõtete loomiseks ning tugevama
konkurentsivõime saavutamiseks.
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Algatus „Linnapeade pakt” käivitati 2009. aastal
eesmärgiga arendada energiatõhusust ja säästva
energia programme Euroopa linnades ja piirkondades. Algatus on suunatud avalike hoonete, tänavavalgustuse ja puhta ühiskondliku transpordi lahendustele. EIP juhib ka 15 mln euro suurust rahastut
ELENA (European Local Energy Assistance − Euroopa
kohalik energiaabi), mis aitab ette valmistada investeeringuid säästvasse energiasse.
EIP on töötanud tihedalt koos Euroopa Komisjoniga,
et kiirendada ELi liikumist vähese süsihappegaasiheitega majanduse suunas, eelkõige Euroopa energiatehnoloogia strateegilise kava (SET-kava) raames, mis
on mõeldud kuluefektiivsete vähese süsihappegaasiheitega tehnoloogiate kasutuselevõtmise kiirendamiseks. Sellega seoses keskendub pank samuti üha
enam sellistele uutele tehnoloogiatele nagu süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine. Ta on kaasatud varajastesse aruteludesse algatuste arendamiseks mitmetes piirkondades, sealhulgas Ühendkuningriigis
Humberside’is ja Madalmaades Rotterdamis.
Elektrivõrgud ning maagaasi juhtimise ja ladustamise infrastruktuur saavad jätkuvalt EIP laene, mis aitab seega kaasa ELi energiavarustuse mitmekesistamisele ja kindlustamisele. 2009. aastal läks suur osa

Energiaelaenud ELis ja läbirääkijariikides
Kokku
(miljardit
eurot)
Üleeuroopalised energiavõrgud
Taastuvenergia
Energiatõhusus
Sisetarnete mitmekesistamine ja kindlustamine
Juurdepääs tänapäevastele energiaallikatele
läbirääkijariikides
Krediidiliinid
Kokku

2,0
4,2
1,5
5,9
0,3
0,2
14,2

EIP energiasektori laenudest elektrivõrkudele (34%)
ja maagaasi juhtimise infrastruktuurile (11%). Pank
on vähendanud finantseeringuid süsivesinike tootmise sektorile, mis alates 2005. aastast on moodustanud
alla 1% EIP energiavaldkonna laenudest. Lisaks koonduvad panga finantseeringud naftatööstuses energiatõhususe ja ümberkorraldamise projektidele ning välistavad igasuguse võimsuse suurendamise. EIP toimib
nüüd selektiivsemalt süsihappegaasimahuka elektritootmise rahastamisel. Näiteks võib pank rahastada
ainult neid söe/pruunsöe küttel töötavaid elektrijaamu, mis asendavad olemasolevaid jaamu, kasutavad
parimat olemasolevat tehnoloogiat, on valmis süsinikdioksiidi kogumiseks ja suudavad elektritootmise süsihappegaasimahtu vähemalt 20% vähendada.
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Kiirendame liikumist väikese süsinikuheitega majanduse suunas.

Tunnustus panga rollile taastuvenergia
vallas
2009. aastal sai pank auhindu mitmelt erialaväljaandelt tunnustuseks
oma üha tähtsama rolli eest taastuvenergia laenude andmisel.
Konkreetselt pälvis ta „Aasta taastuvenergia laenude andja” tiitli väljaandelt Euromoney and Ernst & Young. Ta valiti ka parimaks finantskojaks
(Best Finance House) taastuvenergia jaoks Euroopas väljaande
Environmental Finance Review poolt ja nimetati „Aasta mitmepoolseks
partneriks“ väljaande Project Finance International poolt.
Veel auhindu said konkreetsed projektid, mida pank rahastab.
„2009. aasta tehingute” hulgas, mida nimetab Euromoney’s Project Finance Magazine, oli kokku viis EIP toetust saanud projekti, millest kaks
olid taastuvenergiaprojektid. EIP 30 mln euro suurune laen tuulepargi ehitamiseks Osmaniye maakonnas Türgi idaosas nimetati „Euroopa kaldapealse tuuleenergia 2009. aasta tehinguks”. 135 megavatise
võimsusega tuulepark peaks andma aastas üle 300 000 tonni CO2heitkoguste kokkuhoidu.
EIP 300 miljoni euro suurune laen 165 megavatise võimsusega
Belgia avamere tuulenergia projektile Belwind võitis „Aasta
parima energiatehingu” auhinna. Vastavalt väljaandele
Project Finance „on finantseering seadnud mõistliku etaloni Euroopa avamere tuuleenergia tehingute edasiminekuks.” EIP jaoks oli see esimene kord, kus ta oli võtnud enda
kanda projekti rahastamise riski seoses avamere tuulepargiga. EIP andis peaaegu 50% finantseeringust.
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Väljaspool ELi kasutab EIP mitmeaastast kolme
miljardi euro suurust energiasäästvuse ja
varustuskindluse rahastut projektide rahastamiseks
naaberriikides, Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani
(AKV) riikides, Lõuna-Aafrikas ning Aasias ja LadinaAmeerikas (ALA). Eesmärgiga edendada ettevõtete
ja majapidamiste investeerimist taastuvenergiasse
ja energiatõhususse on EIP asutanud koostöös
teiste finantsasutuste ja Euroopa Komisjoniga KaguEuroopa energiatõhususe fondi, et kasutada seda
Albaanias, Bosnias ja Hertsegoviinas, Horvaatias,
endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis, Kosovos
(ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1244
alusel), Montenegros, Serbias ja Türgis. Fondi suurus
on esialgu 95 mln eurot, mis peaks nelja või viie
aastaga kasvama 400 mln euroni, tuues juurde
täiendavaid vahendeid riiklikelt ja erainvestoritelt.
EIP toetab lisaks Vahemere päikeseenergia kava
laias valikus instrumentidega, sealhulgas laenudega,
omakapitali- ja kvaasikapitalivahenditega, samuti
tehnilise abi andmisega, toetades projektide
koostamist Vahemere piirkonnas ja AKV-riikides.

Lisaks on pank aidanud kaasa ülemaailmse
energiatõhususe ja taastuvenergia fondi asutamisele,
mida juhib EIP Grupp. See fond investeerib globaalselt piirkondlike fondide kaudu arengumaadesse ja
ülemineku majandussüsteemidesse, et kiirendada
keskkonnaohutute tehnoloogiate siiret, arendamist
ja kasutamist maailma vaesemate piirkondade jaoks.
Fond on seni investeerinud Lõuna-Aafrika ja Aasia
fondidesse.

Tegevusaruanne ja ettevõtte vastutuse aruanne
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EIP suurendab oma toetust
uuendustegevusele

2009. aastal andis EIP
teadmistepõhisesse majandusse investeerimiseks laene üle 18,2 mld
euro võrreldes 12,5 mld
euroga 2008. aastal. See
on laenumahu peaaegu 50%-line kasv aasta
jooksul – EIP kooskõlastatud jõupingutuste tulemus teadus-, arendus- ja
uuendustegevusse investeerimise suurendamisel.

Kesksel kohal on „teadmiste kolmnurk”,
milles on ühendatud haridus, teadusja arendustegevus ning uuendus.

EIP laenud keskenduvad niinimetatud teadmiste kolmnurgale, milles on ühendatud haridus, teadus- ja arendustegevus (T&A) ning uuendus, mille
puhul haridus ja T&A on uuenduse eeltingimused.
EIP on alates 2000. aastast investeerinud 86,7 mld
eurot teadmistepõhisesse majandusse, mis on Euroopa konkurentsivõimelisuse ja pikaajalise majanduskasvu võti.
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Investeerimine teadus-, arendus- ja uuendustegevusse on olemuselt katse ja eksituse küsimus ning
sellise investeeringu rahastamine kätkeb seega
potentsiaalselt suuremaid riske ja tasu. Seda tüüpi investeerimise toetamiseks asutasid EIP ja Euroopa Komisjon 2007. aastal riskijagamisrahastu.
Ühe miljardi euroga panga vahenditest ja veel ühe
miljardi euroga komisjoni seitsmendast teadusuuringute raamprogrammist on sellel rahastul kahe
miljardi euro suurune kapitalivaru, mis võimaldab
aastatel 2006−2013 suurema lisandväärtuse saamiseks sellest laene anda suurema riski- ja tasuprofiiliga investeeringuteks teadus-, arendus- ja uuendustegevusse kuni 10 mld euro mahus. Nende kolme
aasta jooksul, kui riskijagamisrahastu on olnud rahastamisvahendina kättesaadav, on selle kasutamine väga kiiresti käivitunud: laenudest väärtuses
0,5 mld eurot aastal 2007 summani 1 miljard eurot
aastal 2008 ja peaaegu 3 mld eurot aastal 2009. Põhisektorid olid tehnika, bioteadused ja energia, samuti info- ja sidetehnoloogia.
Kui 2008. aasta lõpus paluti EIP-l majanduskriisile
vastureaktsiooniks suurendada aastast laenumahtu 2009. ja 2010. aastal ligikaudu 15 mld euro võrra,
siis oli üks sektor, mida toetati, autotööstus. Ulatuslikuma energia ja kliimamuutuse paketiga seoses
asutati Euroopa puhta transpordi rahastu. See keskendub investeeringutele, mis vähendavad märkimisväärselt CO2-heitkoguseid teadus-, arendus- ja
uuendustegevuse kaudu kogu sektoris. Selle rahastu raames andis EIP 2009. aastal autotööstusele
laenu 3,4 mld eurot.

Teadmistepõhine majandus
Sõlmitud laenulepingud

Uuendus ning info- ja sidetehnoloogia
infrastruktuur
Haridus ja koolitus
Teadus- ja arendustegevus
Kokku

(miljonit eurot)

2009

20002009

6 419

20 447

2 530

17 951

8 605

45 906

18 235

86 741

Bioteadused on EIP finantseeritud investeeringute
kasvav valdkond, kus anti üle 1,5 mld euro ulatuses laene, eelkõige vähktõve diagnoosimisele, tipptaseme farmaatsiatööstusele ja meditsiinitehnika
tööstusele.
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Uute diabeediravi meetodite uurimine
Varssavi Orlowski haiglas katsetatakse uut kirurgiliselt siirdatavat seadet, mis
aitab patsientidel diabeeti kontrolli alla saada ja võimaldada neil haigusele
vaatamata elada normaalset elu. „Süsteem, mida me praegu katsetame, võib
väga hästi saada oluliseks alternatiivraviks teise tüübi diabeedi puhul,” selgitab
professor Tarnowski. „See väldib insuliini kasutamist ja veresuhkru taseme järsku
langust või tõusu – tüsistusi, mis seonduvad tavapärase diabeediraviga. Kui uuring tõendab, et see seade meie patsientide jaoks töötab – mida ma väga usun
–, siis on see omamoodi revolutsioon.”
Uudse ravi uurimine sai võimalikuks laenuga, mille EIP andis Medinvestile − viie
väikese ja keskmise suurusega ettevõtte konsortsiumile, kus kõik ettevõtted tegelevad edasijõudnud järgus murranguliste meditsiiniseadmete arendamisega,
millel on suur rahvusvahelise turustamise potentsiaal. Projekti Medinvest raames
ravitakse haigusi alates kroonilisest südamepuudulikkusest ja insuldist kuni diabeedi ja rasvumuseni – kõiki terviseseisundeid, mis puudutavad väga paljusid
patsiente kogu maailmas ja millega kaasnevad suured tervishoiukulud.
Diabeedi ravi kulud ulatuvad juba riikide tervishoiueelarve tippu, moodustades
umbes 8% kogukuludest. Ühe enimlevinud haigusena on diabeet endiselt ülemaailmne epideemia. Konkreetselt teise tüübi (rasvumusega seotud) diabeedi
juhtude arv on aastatega drastiliselt kasvanud.
Meditsiinitehnoloogia tugineb tipptasemel tehnikaalaste ekspertteadmiste
ja kliinilise praktika kombinatsioonile, mis nõuab tavaliselt suuri eelnevaid investeeringuid teadus- ja arendustegevusse. Meditsiinitehnoloogia tööstuses
domineerivad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted. Nendel väiksematel
osalistel on sageli raskusi tootearenduse kulukate hilisemate järkude, nagu kliinilised katsed, fundeerimisel. Riskijagamisrahastu võib aidata sellega seotud
riskide jagamisel. Medinvest oli üks esimesi laenu saanud teadusprojekte, kus
30 mln euro suurune EIP laen läks suurema riskiga projektile, mis annab rohkem lisandväärtust.
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Üleeuroopalised transpordivõrgud
(TENid) Euroopa jaoks

2009. aastal andis EIP üleeuroopaliste transpordivõrkude ja suuremate transpordikoridoride jaoks laene 11,9 mld eurot, mis on 20%
rohkem kui 2008. aastal. EIP on aastaid olnud juhtiv rahastamisallikas kriitilise tähtsusega kvaliteetsete transpordivõrkude jaoks. Arvestades jätkuvat vajadust investeerida suurematesse infrastruktuuriobjektidesse kogu liidus, on EIP võtnud kohustuse anda kümnendil
2004−2013 üleeuroopaliste transpordiprojektide jaoks vähemalt
75 mld eurot. 2009. aasta lõpu seisuga ulatus tema osamakse 52 mld
euroni.

Üleeuroopaliste võrkude poliitika eesmärk on toetada Euroopa Liidu majanduslikku ja sotsiaalset
integratsiooni ja arengut. Üleeuroopalised transpordivõrgud hõlbustavad kauba ja inimeste vaba
liikumist ning aitavad kaasa vähemsoodsate piirkondade arengule. Need ühendavad ühtlasi Euroopa Liitu laiemalt Euroopa naaberriikidega (läbirääkijariikide ning lõuna- ja idanaabritega).
Raudtee on EIP jaoks üha tähtsam sektor ja selle laenumaht moodustas 3,2 mld eurot. Seda
suundumust näitab 32%-line kasv selles sektoris
2009. aastal võrreldes 2008. aasta tasemega. Teeehitusprojektide jaoks antud laenud moodustasid
2009. aastal 4,5 mld eurot üleeuroopalise transpordivõrgu kogufinantseeringust. Lennundussektoris
antud laenud püsisid 1,7 mld euro tasemel. Mere-

transpordiprojektide, sadamate, konteinerterminalide ja siseveeteede rahastamine moodustas tähelepanu keskmes oleva mõiste „merekiirteed” osana
1 mld eurot. 341 mln eurot läks mitmesugustesse
investeeringutesse, enamasti raamlaenude ja fondiinvesteeringute kaudu. Väljaspool Euroopa Liitu
andis EIP laene 1,2 mld eurot raudtee- ja tee-ehitusprojektide toetuseks Montenegros, Marokos,
Serbias, Tuneesias ja Türgis.

Üleeuroopalised transpordivõrgud
hõlbustavad kauba ja inimeste vaba
liikumist ning aitavad kaasa vähemsoodsate piirkondade arengule.

Tegevusaruanne ja ettevõtte vastutuse aruanne

Transpordivõrkudesse investeerimises mängivad
olulist rolli avaliku ja erasektori partnerlused (PPP).
PPP-projektid moodustasid 2009. aastal EIP laenudest transpordisektorile 9%. Pank on omandanud
PPP-de finantseerimise alal suured kogemused ja
ekspertteadmised ning seetõttu usaldasid Euroopa
Komisjon ja ELi liikmesriigid talle Euroopa avaliku
ja erasektori partnerluse eksperdikeskuse (EPEC)
loomise. Selle keskuse eesmärk on hõlbustada tõhusat PPP-de alaste kogemuste ja parimate tavade jagamist ning toetada projektide koostamist ja
pakkuda nõustamisteenuseid prioriteetsete üleeuroopaliste transpordiprojektide avaliku sektori
projektiteostajatele.
Lisaks Euroopa PPP eksperdikeskuse asutamisele jätkab EIP tihedat koostööd ELi koordinaatorite,
Euroopa Komisjoni, ELi liikmesriikide, tööstusühenduste ja pangandussektoriga, et võimaluse korral
kiirendada praegust TEN-projektide käivitamist ja
rahastamist. EIP püüab koostöös komisjoniga juhtida struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi vahendeid üleeuroopaliste võrkude projektidele, eriti Kesk- ja Ida-Euroopa liikmesriikides, ning töötada

Üleeuroopalised võrgud
2005−2009: 53 mld eurot
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Euroopa raudteeliikluse juhtimise süsteemide rakendamisel teatud kaubaveokoridorides ning ühtse Euroopa taeva lennujuhtimise uurimisprogrammi alal.
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Toetus Euroopa lõunavärava, Barcelona sadama arendamisele
EIP ja Barcelona sadama valdaja (Autoridad Portuaria de Barcelona – APB) pikaajaline (20aastane) suhe on hea näide, kuidas vastastikusel usaldusel ja sihipärasel dialoogil põhinev koostöö võib toetada suurema sadamainfrastruktuuri
edukat arendamist. Stabiilse EIP finantsabiga ja läbimõeldud strateegilise planeerimisega on Kataloonia suurimas sadamas aastatega üles ehitatud muljetavaldav infrastruktuur, mis aitab tugevdada Barcelona rolli suurima rahvusvahelise logistikakeskusena Vahemere piirkonnas.
Üleeuroopalises transpordivõrgus üldisele lastile ja kõrge lisandväärtusega kaupadele spetsialiseerunud rahvusvahelise meresadamana kuulub sadam suurimate hulka Vahemere piirkonnas, mis moodustab ligi 77% Kataloonia ja 23% Hispaania meritsi toimuvast väliskaubandusest. Selle sadama üleeuroopalist mõõdet
tugevdavad selle võimsad ühendveoühendused peamiste maantee- ja raudteemagistraalidega ja Barcelona lennujaama lähedus.
Vastuseks üldise kaubaveo liikluse suurele kasvule möödunud kümnendil on sadamas ellu viidud suuri laiendamisprojekte, et kohandada sadama võimsust ja
tõsta selle konkurentsipositsiooni, eriti Vahemere laevandusturul. Sellega seoses on EIP aastaid andnud APB-le sadama infrastruktuuri vajadustele kohandatud pikaajalisi laene, mille tulemusel oli 2009. aasta lõpuks laene sõlmitud kokku
summas 539 mln eurot.
Viimane 2009. aastal kokku lepitud finantspakett katab kuni 2012. aastani rakendatavaid investeeringuid, sealhulgas Kataloonia terminali teist järku, mitmesuguste rajatiste laiendamist (konteinerisadam, universaalne laevandus ja
lähimeresõidud) lõunakail ja Adosado kail ning ühendveoühenduste (maantee/raudtee) üldist parandamist selleks, et sadam vastaks Barcelona võimsal
sisemaal prognoositava liiklusmahu kasvu väljavaadetele. Suhe APB-ga loob
positiivse võrdlusetaloni panga panuses Hispaania sadamate strateegilisse
moderniseerimisse.

Tegevusaruanne ja ettevõtte vastutuse aruanne

Suhe APB-ga loob positiivse võrdlusetaloni panga panuses Hispaania sadamate strateegilisse
moderniseerimisse.
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EIP on andnud panuse ka üleeuroopaliste transpordivõrguprojektide
laenutagamisvahendisse.
See uus finantsinstrument katab liikluse mahuga
seotud tuluriskid projekti kriitilises algetapis. See
vahend on ette nähtud spetsiaalselt selleks, et võimaldada suuremat erasektori osalust TEN-projektides, milles esineb liikluse mahu risk. Keset finantskriisi sõlmitud 2009. aasta tehing Baden-Badeni ja
Offenburgi vahelise A5 kiirtee jaoks Saksamaal oli
tõeline läbimurre, tuginedes täielikule EIP tootevalikule (prioriteetne laen, allutatud laen ja omakapital Meridiam Fondi kaudu, milles on EIP-l osalus).
2009. aastal asutas EIP koos Euroopa juhtivate finantsasutustega1 ka Marguerite Infrastruktuurifondi. 600 mln euro suuruse algkapitaliga peaks
fondi maht 2011. aasta lõpuks ulatuma 1,5 mld euroni. Fond on mõeldud spetsiaalselt selleks, et see
kiirendaks infrastruktuuriinvesteeringuid ELi kõige
tähtsamate poliitikameetmete rakendamiseks kliimamuutuse, energiakindluse ja üleeuroopaliste
võrkude alal. See peaks olema mudeliks ELis teiste samasuguste fondide asutamiseks, mille puhul
peetakse silmas nii turupõhist investori tulu teenimist kui ka avaliku poliitika eesmärke.

1

Caisse des Dépôts et Consignations, Cassa Depositi e Prestiti, Kreditanstalt für Wiederaufbau, Instituto de Credito Official ja Powszechna Kasa
Oszędności.
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Tähtis finantspartner ka
väljaspool ELi piire
8,6 mld euro mahus välisinvesteeringutega annab EIP märkimisväärset finantsabi ka projektidele väljaspool Euroopa Liitu. Enamiku oma liiduvälistest rahastamistehingutest teostab EIP ELi eelarvetagatise ehk niinimetatud välismandaadi alusel, milles on seatud
eesmärgiks tehingud maailma eri piirkondades.

2009. aastal tehti panga Euroopa Liidu välise tegevuse kavakohane vahekokkuvõte, mille koostas
sõltumatu hinnanguna tarkade korralduskomitee,
mida juhib endine IMFi tegevdirektor Michel Camdessus. Korralduskomitee 2010. aasta veebruaris
avaldatud aruande põhjal teeb Euroopa Komisjon
ettepaneku ning see on aluseks hiljem Euroopa
Parlamendi ja nõukogu kaasotsusele.
Läbi vaadatakse ka Cotonou leping, milles on kehtestatud EIP-le juhised suhetes AKV-riikidega. Selline läbivaatamine toimub iga viie aasta tagant. Järeldused esitatakse enne 2010. aasta lõppu.
EIP annab laene ja tagatisi kandidaatriikides (Horvaatias, Türgis, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis) ning potentsiaalsetes kandidaatriikides (Albaanias, Bosnias ja Hertsegoviinas, Montenegros, Serbias
ja Kosovos (ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni
nr 1244 alusel)). Panga tegevuse aluseks on Euroopa
Liidu antud välislaenumandaat ja panga enda ühinemiseelne rahastamisvahend. EIP on juhtiv Kagu-Euroopas tegutsev rahvusvaheline finantsasutus.
2009. aastal moodustasid EIP uued laenud Türgis
kokku 2,6 mld eurot, mis oli sama palju kui kõigi
aegade kõrgeim tase 2008. aastal. Tegevuse suur
aktiivsus oli peamiselt tingitud vajadusest seista vastu
ülemaailmsele finantskriisile ja selle tagajärgedele.
Viimasel kahel aastal on EIP kiiruga reageerinud, et
toetada Türgi majandust suuremas mahus laenude
andmisega – täiendavalt 500 mln aastas lisaks
tavapärasele umbes 2 mld euro suurusele laenu-
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Kandidaatriigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid




Aasia ja Ladina-Ameerika

Vahemere maad
Idapoolsed partnerriigid
Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riigid,
ÜMT-d ja Lõuna-Aafrika
Kesk-Aasia riigid

kogumahuks 4,3 mld eurot. Serbia on alates panga
tegevuse taasaktiveerumisest 2001. aastal olnud
Lääne-Balkani maades peamine EIP finantseeringute saaja. 2009. aastal laenudena antud 897 mln
eurot püstitas selles riigis uue rekordi. Suur osa rahalistest vahenditest oli mõeldud üleeuroopaliste
võrkude valmis ehitamiseks.

mahule – ja eelkõige tugevdades riigis VKE-sektorit,
mille jaoks vahendajapankadele antud laenud
moodustasid 2009. aastal 1,5 mld eurot.
EIP laenude kogumaht Lääne-Balkani maades2 ulatus 2009. aastal enneolematult peaaegu 1,7 mld
euroni, mis teeb alates 2005. aastast antud laenude

Kandidaatriigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid
2009. aastal antud laenud

2

Kokku
(miljonit eurot)

Türgi
Serbia
Horvaatia
Bosnia ja Hertsegoviina
Montenegro
Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariik
Albaania

2 648
897
415
153
111
103
13

Kokku

4 340

Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Kosovo (ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1244
alusel), Montenegro ja Serbia.
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Vahemere maad
2009. aastal antud laenud
Maroko
Tuneesia
Jordaania
Süüria
Egiptus
Iisrael
Liibanon
Piirkondlikud
Kokku

Kokku
(miljonit eurot)

Neist riskikapitaliks

540
434
166
155
122
82
70
25

25

1 593

27

2

Sedamööda, kuidas Vahemere Liit on järk-järgult
välja kujunemas, on EIP jõuliselt tõstnud oma toetust partnerriikidele selles piirkonnas FEMIPi − Euroopa-Vahemere piirkonna investeerimis- ja partnerlusrahastu kaudu. Suurendades oma tegevuse
mahtu 2009. aastal enneolematult kõrge 1,6 mld
euro tasemele, kinnitas FEMIP oma Vahemere piirkonna partnerriikidele, et ta on võimeline aitama
neil moderniseerida oma avaliku poliitika meetmeid ülemaailmse majanduskriisi oludes, ja kindlustas oma positsiooni juhtiva arenguinvestorina
Vahemere piirkonnas.
2009. aastal finantseeriti FEMIPi laenudega
19 suurprojekti ning toetati VKEsid ja rahastati mikrokrediiti. FEMIP on alates selle loomisest

2002. aasta oktoobris andnud üle 10 mld euro
Vahemere piirkonna partnerriikide moderniseerimise
toetamiseks ning aitab luua ja säilitada töökohti
selles piirkonnas. Eraettevõtted said peaaegu 60%
FEMIPi finantseeringutest sõlmitud laenulepingute
arvu järgi ja üle 40% toetuse kogusummast.
Lisaks kasvavale laenuandmisele andis FEMIPi
tegevus märkimisväärselt lisandväärtust, eelkõige
komplekssete finantseerimisskeemide loomisega
(avaliku ja erasektori partnerlused, projektide
finantseerimine,
panga
jaoks
tavapäraselt
vastuvõetavast kõrgema riskiprofiiliga tehingud).
Parandati koostoimet partner-finantsasutustega,
nagu näitab kaasrahastatud tehingute maht,
mis ulatus kokku üle 1,1 mld euro (peaaegu 70%
2009. aastal sõlmitud tehingutest).
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Tihedas koostöös EBRD-ga rahastab pank projekte
ka idapoolsetes naaberriikides – Armeenias, Aserbaidžaanis, Valgevenes (sõltub tulevasest nõukogu ja parlamendi kokkuleppest), Gruusias, Moldovas, Venemaal ja Ukrainas – 3,7 mld euro suuruse
mandaadi alusel laenudena aastatel 2007−2013.
Rõhuasetus on Euroopa Liidu jaoks märkimisväärse tähtsusega projektidel transpordi (üleeuroopalise võrgu koridorid), energia, telekommunikatsiooni ja keskkonna valdkonnas. Lisaks Euroopa Liidu
mandaadile asutas EIP enda idapartnerlusrahastu
summas 1,5 mld eurot laenude ja tagatiste jaoks
ELi investeeringuteks samades riikides panga omal
vastutusel.
EIP osalemine Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikides ning ülemereterritooriumidel
koondub tegevusele, mis toetab erasektori algatusi
ja edendab majanduskasvu, tuues ühtlasi kasu laiemale kogukonnale ja piirkonnale. Avaliku sektori
projekte toetatakse siis, kui need on otsustava tähtsusega erasektori arengu jaoks ja konkurentsivõimelise ärikeskkonna loomiseks. Projektid valitakse
välja selleks, et need tooksid jätkusuutlikku majanduslikku, ühiskondlikku ja keskkonnaalast kasu.
EIP tehinguid rahastatakse ELi liikmesriikide eelarvetest investeerimisrahastu kaudu koos laenudega
panga omavahenditest panga omal vastutusel. In-

vesteerimisrahastu arvel sõlmitud laenulepingute
maht kasvas 336 mln eurolt 2008. aastal 450 mln
euroni 2009. aastal. Täiendavalt 413 mln eurot anti
2009. aastal panga omavahenditest AKV-projektide
jaoks võrreldes 225 mln euroga 2008. aastal. Eraldi mandaadi alusel andis pank 280 mln eurot laenu projektidele Lõuna-Aafrika Vabariigis võrreldes
203 mln euroga 2008. aastal.
Ülemaailmne finantskaos seiskas majanduskasvu enamikus AKV-riikides. Seetõttu jääb erasektori
toetamine kõige tähtsamaks. Reageerides majanduskriisi väljakutsetele kogu maailmas, suurendas
EIP oma laenuandmist selleks, et aidata taastada
usaldust ja luua alused uueks majanduskasvuks.

Aafrika, Kariibi mere, Vaikse ookeani riigid, ÜMT-d ning Lõuna-Aafrika
Kokku
(miljonit eurot)

Neist
riskikapitaliks

Aafrika
Lõunaosa ja India ookean
Lääneosa
Idaosa
Kesk- ja ekvatoriaalosa
Multiregionaalne
Kariibi mere piirkond
Vaikse ookeani piirkond
AKV piirkonna riigid
ÜMT-d

625
180
137
133
99
76
64
23
178
10

222
5
105
6
30
76
43
7
178

AKV-ÜMT

863

450

LÕUNA-AAFRIKA

280

–

2009. aastal antud laenud
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Aasia ja Ladina-Ameerika
2009. aastal antud laenud
Ladina-Ameerika
Panama
Argentina
Colombia
Nicaragua
Aasia
Vietnam
Hiina
Pakistan
India
Kokku

Kokku
(miljonit eurot)

823
538
170
100
15
466
147
119
100
100
1 288

Praeguse mandaadi alusel võib EIP aastatel
2007−2013 anda Aasias ja Ladina-Ameerikas laene kuni 3,8 mld eurot. Panga laenud ALA riikides
kuuluvad ELi ja nende piirkondade majanduskoostöö strateegiasse. Selle keskmes on ELi kohaloleku toetamine välismaiste otseinvesteeringutega
ning tehnoloogia ja oskusteabe edasiandmisega,
aga see hõlmab ka keskkonnakaitseprojekte (sealhulgas kliimamuutuse alaseid) ja projekte, mis aitavad suurendada Euroopa Liidu energiakindlust.
2009. aastal andis EIP Aasias ja Ladina-Ameerikas
laene 1288 mln eurot − peaaegu kolm korda roh-

kem kui 2008. aastal antud laenud (469 mln eurot). Investeeringud Aasias moodustasid ligikaudu
466 mln eurot, samas kui laenuandmine LadinaAmeerikas ulatus ligikaudu 823 mln euroni.
Kesk-Aasia riikidest, mis võivad EIP-st finantseeringuid saada (Kasahstan, Kõrgõzstan, Tadžikistan,
Türkmenistan ja Usbekistan), sõlmis esimesena
raamlepingu 2009. aastal Tadžikistani Vabariik. EIP
tulevase laenuandmise alusena selles riigis rõhutatakse raamlepingus suuremaid energiaprojekte, samuti keskkonnakaitseinvesteeringuid.
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Moma titaanimaagi kaevandus võitis kaks olulist ettevõtte sotsiaalse vastutuse ja sotsiaalmajanduse
auhinda.

EIP finantseeritud kaevandusprojekt Mosambiigis võitis 2009. aastal ettevõtte sotsiaalse vastutuse ja sotsiaalmajanduse auhinnad
Mäetööstus- ja kaevandusprojektid on sageli keerukad ja nõudlikud. Aga need võivad olla ka ideaalne
võimalus anda lisandväärtust põlistele loodusvaradele, suurendades eksporditulu ja teenides maksutulu
asukohariikidele kasutusmaksude ja ettevõtte tulumaksuga. Tehtud maksete ja saadud tulude läbipaistvuse suurendamiseks toetab EIP aktiivselt mäetööstuse läbipaistvuse algatust (EITI). EIP edendab oma
laenuvõtjatega ka EITI algatust ja julgustab neid võtma omaks EITI põhimõtted mäetööstuse tulude aruandluse ja avaldamise kohta.
Mõnes riigis, eriti Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkondades, on maavarad parim riigi majandusarengu jaoks kättesaadav vahend. Pealegi võivas selle sektori projektid luua alalisi otseseid ja kaudseid
töökohti ning pakkuda väljaõpet, mis aitab arendada kohalikke kutseoskusi.
Selles kontekstis oli EIP-l hea meel saada teada, et üks panga finantseeritav kaevandusprojekt, Moma
titaanimaagi kaevandus Mosambiigi põhjaosas võitis hiljuti kaks olulist ettevõtte sotsiaalse vastutuse
ja sotsiaalmajanduse auhinda. 2009. aasta septembris võitis Kenmare Resources plc, mis on Moma titaanikaevanduse omanik ja käitaja, Iirimaa Kaubanduskojalt koos Iiri välisministeeriumiga Kenmare
Moma arendusassotsiatsiooni KMDA jaoks presidendi auhinna parima rahvusvahelise ettevõtte sotsiaalse vastutuse programmi eest. Seejärel võitis KMDA 2009. aasta oktoobris veel ühe prestiižse auhinna
sotsiaalse ja majandusliku arendustegevuse eest kaevanduse ümbruskonna kogukondade heaks. Panga Nedbank sotsiaalmajanduse auhinna andis sõltumatute ekspertkohtunike žürii pärast intervjuud ja
kolmepäevast visiiti KMDA töö kontrollimiseks ning nende inimestega kohtumiseks, kelle jaoks projekti
teostatakse. Nedbank hindas eriti kõrgelt asjaolu, et KMDA arendustegevus oli alanud enne kaevanduse alustamist ning et assotsiatsioonil on kõikehõlmav strateegiline nägemus ja „alt üles” lähenemisviis
ning samuti lähedased partnerlussuhted rahvusvaheliste ja kohalike valitsusväliste organisatsioonide
ja valitsusorganitega.
Äriühingu Kenmare poolt 2004. aastal asutatud KMDA eesmärk on tugevdada Moma kaevanduse lähedaste umbes 10 000 elanikuga kogukondade sotsiaalmajanduslikku arengut. Kohalike ja rahvusvaheliste partnerinstitutsioonide toetusega on KMDA asutanud munade tootmise, broilerikasvatuse ja
aedviljakasvatuse väikeettevõtteid, mis teenivad kuues külas tulu 150 000 USA dollarit aastas. Lisaks
asutas KMDA ka ambulatoorse tervisekliiniku, kus käib kohal üldarst ja hambaarst, käivitas projekte
toiduohutuse ja HIV/tervishoiu alal, ehitas neli uut kooli, lõi hoiuse- ja krediidiskeemid, paigaldas veepumpasid ja asutas jalgpalliliiga. Kuigi tööd on veel palju, ei ole selles piirkonnas peret, kelle elu ei ole
KMDA programm mingil moel paremaks muutnud. Seni on eri sotsiaaltegevus otseselt kasu toonud
üle kahesajale inimesele. KDMA tulu loomise tegevuses osalevad inimesed teenivad Mosambiigis kehtivast alampalgast rohkem ja kaevanduse töötajatele makstakse riigi keskmisest palgast palju kõrgemat palka.
EIP finantseeris Moma titaaniprojekti 2004. ja 2005. aastal laenudega summas ligi 58 mln eurot tol ajal
vastasutatud investeerimisrahastust.
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EIP tähtsamad vahendite kogumise
aktsioonid 2009. aastal

EIP kogub enamiku oma laenutegevuse ressurssidest rahvusvahelistelt kapitaliturgudelt, kus ta kogub pikaajalisi vahendeid võlakirjaemissioonidega. Pank on üks juhtivaid vahendite kogujaid maailma võlakirjaturgudel ja ta suurendas
2009. aastal enam kui 260 tehinguga oma fundeerimismahtu 33% võrra, 79,4 mld euro tasemele. See võimaldas tal suurendada laenuandmist ELi majanduse elavdamise programmi
kontekstis.

Neid tulemusi aitas väga ebastabiilsetes turuoludes
saavutada panga paindlik ja tasakaalukas fundeerimisstrateegia. Sellele strateegiale on iseloomulik
pidev tähelepanu muutuva turunõudluse suhtes
ning samas panga võrdlusvõlakirjade mahu säilitamine ja fundeerimisallikate mitmekesistamine.
2009. aasta alguses ähvardas turge peaaegu täielik
sulgemine oktoobri keskpaigast 2008. aasta lõpuni.
Peale selle valitses alguses EIP turusegmendis võlakirjapakkumise ja -nõudluse osas suur teadmatus,
siis toimus järsk areng valitsuste päästekavadega
ja sellest tulenevalt tekkis vahendite kogumise vajadus. Nende turutingimuste tagajärjel toimus kõikide varade järsk ümberhindamine. Aasta jooksul
turutingimused paranesid märkimisväärselt, aga
kestis jätkuvalt suur ebastabiilsus ja ebakindlus.
2009. aastal kogus pank 70,2 mld eurot oma kolmes põhivääringus (EUR, GBP, USD).

EIP on üks juhtivaid vahendite kogujaid maailma võlakirjaturgudel.
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43,2 mld eurot ehk üle poole koguti euro turul, mis
on oluline kasv võrreldes 2008. aastaga (16,8 mld
eurot ehk 28,2% kogumahust). Euroala võrdlusvõlakirja (EARN) emissioonid moodustasid suurema
osa sellest summast (32,1 mld eurot). Siht- ja struktureeritud emissioonide segmendis maht suurenes oluliselt 11 mld euroni. Järjekindlas püüdluses
mitmekesistada veelgi oma fundeerimisallikaid ja
investoribaasi pöördus EIP esimest korda Saksa turule eurodes nomineeritud lihtvekslitega (Schuldscheine) ja nimeliste võlakirjadega (Namensschuldverschreibungen), kogudes 2,7 mld eurot. Pank lasi
välja ka „kooperatiivsed muutuva määraga võlakirjad” 4,5 mld euro väärtuses, mille puhul sündikaadid koosnesid esimest korda ainult Euroopa pankadest ühistu-, rahva- ja hoiupangasektoris.
2009. aastal koguti 5,8 mld Inglise naela ja väiksemale emissioonimahule vaatamata oli EIP endiselt
suurim valitsusväline naelsterlingi emitent. Pank
suutis teha mitu ebaharilikult suurt võrdlusvõlakirjatehingut. Esimene oli uus ühe miljardi Inglise
naela suurune võlakiri, mis on panga kõigi aegade
suurim fikseeritud intressimääraga Inglise naelade
emissioon, mis lasti välja korraga, veebruaris. Sellele järgnes juunis teine erakordselt suur, 600 mln
Inglise naela suurune fikseeritud intressimääraga ja
20aastase maksetähtajaga emissioon.
USA dollari turul koguti aasta jooksul 28 mld USA
dollarit. See sisaldas viit fikseeritud intressimääraga üleilmset võrdlusvõlakirja ja muutuva intressimääraga emissiooni. Kui turud hakkasid teisest
kvartalist alates taastuma, jäid fundeerimise kursivahed järgnevates emissioonides üha väiksemaks.
USA dollarites võrdlusvõlakirjade programm kulmineerus panga kõigi aegade suurima maailma võlakirjaemissiooniga USA dollarites, milleks oli 5 mld
USA dollari suurune 3aastase tähtajaga emissioon
2009. aasta septembris. Ka kliendivajadustele kohandatud tehingute maht saavutas tubli 5 mld USA
dollari taseme.
Panga vahendite kogumine teistes vääringutes toimus investorite hulgas valitseva tõsise riskikartuse
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taustal, mis sulges valdava osa arenevaid valuutaturge suurema osa ajast aasta esimesel poolel.
Seetõttu oli märkimisväärne, et EIP suutis suurendada teistes vääringutes vahendite kogumist 11%,
9,2 mld euro tasemele. Pank kogus 2009. aastal vahendeid peale põhivääringute 16-s muus vääringus (pluss sünteetilises vormis emiteeritud Brasiilia
reaal, Ghana cedi ja Sambia kvatša), mis moodustas
ligi 12% fundeerimiskava kogumahust. Emissioonid Austraalia dollarites, Šveitsi frankides ja Jaapani
jeenides olid kõige suurema mahuga.
Pank tõstis oma mainet sotsiaalselt vastutustundlike investorite seas, nimelt uute kliimateadlikkusvõlakirjade emiteerimisega Rootsi turul. Nende võlakirjade põhitunnuseks on, et tulusid kasutatakse
EIP finantseeritud projektide jaoks taastuvenergia
ja energiatõhususe valdkonnas. 2009. aasta lõpu
seisuga oli põhiosa nende uute võlakirjade tuludest juba välja makstud.

Ettevõtte üldjuhtimine

Euroopa Komisjoni president
José Manuel Barroso tervitamas
Euroopa Investeerimispanga
presidenti Philippe Maystadti
Brüsselis märtsis 2009.
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Ettevõtte vastutus Euroopa
Investeerimispangas
EIP peab ettevõtte vastutust ja säästvat arengut heaks äritavaks, mille eesmärk on saavutada tasakaal majanduskasvu, sotsiaalse heaolu ja keskkonnakaitse vahel. Laiema
ühiskonnani jõudmiseks arendab EIP vabatahtlikku tegevust lisaks vajalikule seaduslike
nõuete täitmisele ja kohandab järjekindlalt oma põhimõtteid, standardeid ja korda.

EIP edendab ettevõtte vastutust seeläbi, kuidas ta
täidab oma missiooni, ja oma sisemise juhtimise
kaudu. Ta teadvustab oma otsest mõju klientidele,
tarnijatele ja töötajatele, samuti oma rajatiste keskkonnamõju. Ta on teadlik oma investeerimisotsuste
võimalikest tagajärgedest ja sellest, kuidas need otsused võivad mõjutada ülemaailmseid probleeme
meie ühiskonnas. Seetõttu on keskkonna- ja ühiskonnakriteeriumid oluline element kõikides EIP rahastatud projektides.

Uus kliimamuutusenäitaja võimaldab pangal aru anda projektidest,
mis aitavad kliimamuutuse mõju leevendada ja sellega kohaneda.

Kuna kliimamuutuse vastu võitlemine saab EIP tehingutes üha olulisemaks, otsustas pank töötada välja uue kliimamuutusenäitaja, mis lisati tema
2010.−2012. aasta strateegilisse tegevuskavasse.
See võimaldab pangal objektiivselt aru anda projektidest, mis aitavad kliimamuutuse mõju leevendada
ja sellega kohaneda, mõõtes nende projektide jaoks
sõlmitud laenulepingute mahtu, mis aitavad võidelda kliimamuutusega. Kliimamuutuse projektide puhul on laenuandmise sihttasemeks 20% 2010. aastal
antud EIP laenude kogumahust ja see tõuseb 22%
tasemele 2011. aastal ja 25%-ni 2012. aastal.

Kõige uuem algatus, kus EIP on teerajajaks, on panga rahastatud projektidega tekitatud kasvuhoonegaaside hindamine, selleks et mõõta EIP tekitatud
süsihappegaasi heitkogust. EIP teeb tihedat koostööd teiste rahvusvaheliste finantsasutustega, et
vahetada parimaid tavasid ja teavet.
Samamoodi, nagu keskkonnastandardite eesmärk
on kaitsta ja parandada loodus- ja tehiskeskkonda,
on sotsiaalstandardite eesmärk kaitsta EIP rahastatud projektide mõjualasse jäävate inimeste õigusi
ja suurendada nende toimetulekut ning edendada
individuaalset heaolu, sotsiaalset kaasatust ja jätkusuutlikke kogukondi.
EIP finantseeringud piirduvad projektidega, mis
austavad inimõigusi ja vastavad EIP sotsiaalstandarditele, põhinedes Euroopa Liidu põhiõiguste
harta põhimõtetel ja rahvusvahelistel headel tavadel. Inimõigused on lai teema ja pälvib suuremat
tähelepanu üldsuselt, sealhulgas nendelt õiguste
eest seisjate rühmadelt, kes keskenduvad sellistele rahvusvahelistele finantsasutustele nagu Euroopa Investeerimispank. Kodanikuühiskond, kohalikud kogukonnad ja põlisrahvad on korduvalt ja
õigusega pöördunud EIP ja teiste rahvusvaheliste finantsasutuste poole palvega, et need võtaksid inimõigusi ja keskkonnaküsimusi arvesse. EIP

EIP tahab aidata kujundada parimaid tavasid inimõigustes.
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ti sellistel teemadel nagu nõuetekohase hoolsuse
tagajärjed laiaulatuslikule investeerimistegevusele
ning inimõigustega seotud kaebemehhanismide ja
vaidluste lahendamine.
EIP on väga teadlik oma ökoloogilisest jalajäljest.
Uued arengud hõlmavad stiimuleid töötajatele üleminekuks erasõidukitelt ühistranspordile ja keskkonnajuhtimissüsteemi (EMS), mis võimaldavad
olukorda pidevalt parandada.
Keskkonna kaitsmise ja CO2-heitkoguste vähendamise meetmete toetuseks sõlmis EIP 2009. aastal
Luxembourgi linnavalitsusega lepingu oma töötajatele Luxembourgi linnatranspordi võrgus tasuta bussisõidu kuukaartide andmiseks. Hinnatavalt
vähendaks see, kui 10% rohkem töötajaid kasutaks
regulaarselt ühistransporti, CO2-heitkoguseid aastas 170 tonni võrra.
2009. aastal moodustasid panga tegevusest tingitud CO2-heitkogused hinnanguliselt kokku
16 576 tonni, millest 94% tekitati liikuvusega ja 6%
energia tarbimisega, jäätmete ja paperitarbimisega. See oli 16% võrra vähem kui 2008. aastal registreeritud kogus.

EIP uus hoone sai oma ökoloogiliste
omaduste eest hindeks „suurepärane”.

on kehtestanud pangasisese kaebuste lahendamise mehhanismi ja kui kahjustatud pool ei ole rahul
sellega, kuidas kaebust pangasiseselt käsitletakse,
võib ta isegi panga peale kaebuse esitada Euroopa ombudsmanile. Selles suhtes on EIP rahvusvaheliste finantsasutuste seas ainulaadne. EIP tahab
aidata kujundada parimaid tavasid inimõigustes.
Seetõttu korraldab ta 2010. aastal rea rahvusvahelisi seminare teemal „Äritegevus ja inimõigused”, kus
uuritakse suuremate sidusrühmade seisukohti, eri-

EIP uus hoone Luxembourgis Kirchbergil, mis avati pidulikult 2008. aastal, on tuntud keskkonnasäästlikkuse ja energiatõhususe poolest. See on
sertifitseeritud kooskõlas BRE-EAMi säästlike hoonete koodeksiga. BRE keskkonnamõju hindamise
meetod on juhtiv ja enimkasutatav hoonete keskkonnamõju hindamise meetod maailmas. See kehtestab säästliku disaini parimate tavade standardi
ning on muutunud faktiliseks mõõdupuuks hoonete keskkonnanäitajate kirjeldamisel ning selle alu-
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sel sai EIP uus hoone oma ökoloogiliste omaduste
eest hinde „suurepärane”.
EIP tegutseb oma töötajate potentsiaali arendamiseks vastutustundliku tööandjana. Panga personalipoliitika ja -kord kajastavad parimaid tavasid ja vastavad pidevalt muutuvate õigusaktide nõuetele.
2009. aastal
jätkas
personaliosakond
tööd
2008. aastal vastu võetud ja nüüd panga personalistrateegiasse täielikult integreeritud mitmekesisusstrateegia rakendamisel. Mitmekesisusstrateegiat peetakse panga edu tagamisel ülitähtsaks.
Lisaks personali mitmekesisuse edendamisele
kvantitatiivselt tahab pank edendada töökohas
kaasamist kogu oma personali jaoks. Kaasamine tähendab iga töötaja ainulaadse tööpanuse väärtustamist. Inimesed annavad endast parima, kui nad
töötavad lugupidamise ja usalduse õhkkonnas, mis
võimaldab maksimaalset paindlikkust ja iseseisvust
nende töömeetodites, tagades samas, et nad on
täielikult pühendunud kokkulepitud eesmärkidele.
EIP läheneb paindlikult tööajale. Selleks et võimaldada töö ja isiklike vajaduste paremat tasakaalustamist ning muutuva töökeskkonnaga kohanemist,
muudeti töötingimusi EIP mitmekesisusstrateegia
toetamiseks ja kaasava töökeskkonna võimaldamiseks 2009. aastal veelgi paindlikumaks. Ühtlasi
võib paindlik töökorraldus märkimisväärselt aidata vähendada panga süsihappegaasi heitkoguseid,
vähendades töötajate tööle ja tagasi sõitmist ning
energiatarbimist.
2009. aastal muudeti kaugtöökorraldust paindlikumaks, nähes ette võimaluse töötada kaugtöö korras nii regulaarselt kui ka aeg-ajalt. Teised täiendused puudutavad võimalust jagada töötunnid kogu
aasta peale ära, suuremat paindlikkust põhitööaegade suhtes, kui töötajad peavad kohal olema
(mille võivad töötajad nüüd oma otsese juhiga individuaalselt kokku leppida), ning suuremat paindlikkust tehtud ületundide kasutamises.
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Paindlik lähenemine tööajale.

2009. aastal jõudsid haripunkti läbirääkimised personaliesindajatega töötajate pensioniskeemi reformi teemal. Personaliesindajatega saavutatud kokkulepe on oluline samm, sest see hõlmab mitte
ainult pensioniskeemi ennast, vaid annab ka täiendavad meetmed töötajate heaolu kõrge taseme
säilitamiseks.
Lisaks vaadati 2009. aastal läbi ajutist ja/või osalist
puuet reguleerivad eeskirjad. See uus lähenemisviis võimaldab suuremat paindlikkust mitmesuguste terviseseisundite käsitlemisel. Nende eeskirjade
rakendamine vaadatakse läbi 2013. aastal, konsulteerides personaliesindajatega.
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Jõudude ühendamine ELi ja rahvusvaheliste partnerinstitutsioonidega

Selleks et pank saavutaks oma eesmärgid, on ülimalt tähtis pidev avatud
dialoog ja tihe koostöö Euroopa institutsioonidega, kes koostavad, kavandavad ja otsustavad liidu poliitika. EIP on töötanud koos Euroopa institutsioonidega strateegilise ja aktiivse partnerina, tehes samal ajal tihedat
koostööd ka teiste rahvusvaheliste ja kahepoolsete finantsasutustega.

2009. aastal oli koostöö Euroopa Liidu Nõukoguga taas väga intensiivne. President Maystadt osales aktiivselt aruteludes ELi majandus- ja rahandusministritega nende igakuistel majandus- ja
rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumistel ning esitas EIP Grupi seisukohad ja ettepanekud tähtsates ELi poliitika küsimustes. ECOFINi
nõukogu oli tänulik EIP Grupi ekspertteadmiste
eest investeeringute rahastamise alal, eriti finants- ja majanduslanguse kontekstis, ning hindas väga asjaolu, et pank on ühinenud liikmesriikide ja komisjoniga ühistes jõupingutustes kriisi
vastu võitlemisel.

EIP on töötanud koos Euroopa institutsioonidega strateegilise ja aktiivse partnerina.

Euroopa Parlamendi seitsmes ametiaeg (2009−2013)
algas samuti majanduslikult ja sotsiaalselt muret tekitavates oludes. President Maystadt kutsuti mitme
parlamendikomisjoni, nimelt eelarvekomisjoni, arengukomisjoni ning majandus- ja rahanduskomisjoni ja eelarvekontrollikomisjoni avalikele istungitele.
2009. aastal ühendas Euroopa Parlament oma aastaaruanded EIP ja EBRD kohta ning kiitis need heaks
peaaegu ühehäälselt. EIP on Euroopa Parlamendi
soovitusi põhjalikult edasi arendanud. Parlament ja
nõukogu teevad kaasotsustamise teel panga välistegevuse hindamise vahekokkuvõtte.
Lähedades partnerluses Euroopa Komisjoniga
tehti jätkuvalt rohkem ühisalgatusi. Üks neist oli
mikrokrediidialgatus PROGRESS. EIFi juhitav algatus koondab kuni 200 mln eurot komisjoni ja EIP
vahendeid uude rahastusse, mis on mõeldud nende mikrokrediidiastuste rahastamiseks, mis keskenduvad väiksematele ettevõtetele, sotsiaalmajandu-
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sele või inimestele, kes kaotavad töö või kellel on
raskusi tööturule tagasi pöördumisega. Koos regionaalpoliitika peadirektoraadiga tagas pank nelja
J-algatuse (JESSICA, JEREMIE, JASMINE ja JASPERS)
efektiivse teostamise ja tugevdas nende ühisalgatuste rakendamist.
EIP on teinud tihedat koostööd ka Euroopa Komisjoniga, et kiirendada ELi liikumist madala süsihappegaasiheitega majanduse suunas, eelkõige Euroopa energiatehnoloogia strateegilise kava (SET-kava)
raames, mis on mõeldud kuluefektiivsete vähese
süsihappegaasiheitega tehnoloogiate kasutuselevõtmise kiirendamiseks.
EIP intensiivistas ka oma tegevust kohalike ja piirkondlike omavalitsuste koostatud energiatõhususe (ET) ja taastuvenergia (TE) kavade toetamiseks,
konkreetselt 2009. aasta veebruaris avalike hoonete, tänavavalgustuse ja puhta ühiskondliku transpordi jaoks lahenduste pakkumiseks kävitatud algatuse „Linnapeade pakt” raames.
Euroopa piirkondlikus koostöös on EIP olnud põhipartner ELi Läänemere strateegia koostamisel,
käivitamisel ja rakendamisel. EIP annab oma panuse sellesse Läänemere strateegiasse. Pank osaleb ka samasuguse makropiirkondliku strateegia
arendamises Doonau vesikonnas.
Pank tegi tihedat koostööd komisjoni ja liikmesriikidega ekspertide töörühmas väljaspool Euroopa Liitu antavate toetuste ja laenude ühendamise
alal. Need institutsioonid ühendasid finantsvahendeid ka seoses ELi-Aafrika infrastruktuuri sihtfondi
ning uue Lääne-Balkani investeerimisraamistikuga, mis käivitati 2009. aastal. Pank tegi koostööd
komisjoniga, reageerides kriisile arengumaades,
nagu on märgitud nõukogu 2009. aasta mai järeldustes. Komisjon otsustas teha Euroopa Arengufondist veel 200 mln euro suuruse sissemakse
ELi-Aafrika infrastruktuuri sihtfondi. Idapartnerluses tegid EIP, komisjon, NIB, EBRD ja Maailmapanga Grupp koostööd Ida-Euroopa liikmesriikidega,
et asutada energiatõhususe ja keskkonnapartner-
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lus, mis käivitati 2009. aasta lõpus ja mis ühendab
laene ja toetusi projektidele selles valdkonnas. EIP
ja komisjon töötavad koos EBRD-ga idapoolsete
naaberriikide jaoks VKE rahastu asutamisel, milles
on samuti ühendatud laenud ja toetused.
Pangal on alaline dialoog ja vastastikku kasulik suhe
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega ning Regioonide Komiteega. Nagu varasematel aastatel,
osales EIP iga-aastastel lahtiste uste päevadel, mille korraldas Regioonide Komitee koostöös Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika peadirektoraadiga. Ta korraldas tööseminari teemal „EIP Grupp ja
ELi struktuurifondid uuendustegevuse toetuseks
piirkondades” ja osales seminaridel, millel käsitleti
mikrokrediiti ning algatusi JASMINE, JEREMIE, JESSICA, energiat (säästva energia tegevuskava teemal
koostöös linnapeade paktiga) ja ühtekuuluvust (finantskorralduse instrumendid ühtekuuluvuspoliitika raames).
Pank tugevdas 2009. aastal oma tihedat koostööd
teiste rahvusvaheliste finantsasutustega ja Euroopa kahepoolsete asutustega, eriti seoses EIP tege-

Sidusrühmade ja Michel Camdessus’ juhitava tarkade korralduskomitee
kohtumine Brüsselis aprillis 2010.
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vusega väljaspool Euroopa Liitu. Kriisile reageerimise
koostöö tulemusel tehti mitu algatust, mis said aasta
jooksul teoks. Nende hulka kuulusid „Rahvusvaheliste finantsasutuste ühine tegevuskava pangandussüsteemide toetuseks ja reaalmajandusele laenude
andmiseks Kesk- ja Ida-Euroopas”, mis on EIP, EBRD ja
Maailmapanga Grupi ühisalgatus; Rahvusvahelise Finantskorporatsiooni infrastruktuuri kriisirahastu, milles EIP osaleb laenude andmisega kuni ühe miljardi
euro mahus; Rahvusvahelise Finantskorporatsiooni
mikrokrediidialgatus, millesse EIP teeb 100 mln USA
dollari suuruse sissemakse; ja ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kriisile reageerimise pakett, nimelt

EIP eesmärk on finantsasutuste tihedam koostöö.

energiatõhususe jaoks Lääne-Balkani riikides ja Türgis (Kagu-Euroopa energiatõhususe fondi kaudu) ja
VKEde jaoks Türgis.
Lisaks tegi EIP koostööd teiste rahvusvaheliste finantsasutustega institutsioonidevahelise osalemisega sellistes horisontaalalgatustes nagu
2009. aasta detsembris avaldatud mitmepoolsete arengupankade ühisavaldus kliimamuutuse kohta. Oktoobris korraldas pank oma esimese
mitmepoolsete arengupankade juhtide ja mikrokrediidiasutuste juhtide kohtumise Istanbulis
koos Maailmapanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi aastakoosolekuga. Novembris kirjutas pank
koos OECD-ga alla koostööalasele ühisavaldusele.
Koostöö EBRD ja Euroopa Nõukogu Arengupangaga on intensiivistunud, eriti seoses Lääne-Balkani investeerimisraamistiku käivitamisega, samuti naaberriikides.

EIP ja OECD kirjutasid 2009. aasta novembris alla koostööalasele ühisavaldusele.
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Mitmepoolsete arengupankade juhtide kohtumine Euroopa Investeerimispangas 9. aprillil 2010

EIP eesmärk on finantsasutuste tihedam koostöö ning ta käivitas vastastikuse usalduse algatuse AFD ja KfW-ga, mille abil püüavad need kolm
institutsiooni tõsta oma ühist efektiivsust ja tõhusust, tunnustades üksteist vastastikku ja usaldades igas institutsioonis kaasrahastatavate
projektide suhtes rakendavaid menetlusi ja stan-

dardeid. Kogemusi omandatakse käimasolevas
katsejärgus eesmärgiga rakendada seda koos laiemas valikus institutsioonidega. EIP kirjutas Aasia
Arengupangaga alla ka Pakistani taastuvenergiakava kaasrahastamise lepingule, millega kaasnevad volitus hangeteks, väljamakseteks ja teisteks
haldusülesanneteks.
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Läbipaistvus, avalik teave ja suhted
kodanikuühiskonnaga

Teabe avalikustamine on EIP läbipaistvuspüüdluste
tähtis osa. Sellepärast parandabki EIP pidevalt oma
tegevuse kohta antava teabe kvaliteeti. EIP on ainus rahvusvaheline finantsasutus, kes avaldab oma
igal aastal läbi vaadatud kolm aastat vältava tegevuskava – strateegilise tegevuskava. EIP veebisait
on peamine üldsusele aktiivselt teabe levitamise
platvorm, millel oli 2009. aastal ligikaudu 6,8 miljonit külastajat (võrreldes 4 miljoniga 2008. aastal).
EIP koduleht www.eib.org kujundati 2009. aastal
ümber, et see vastaks paremini väliskülastajate vajadustele ja kajastaks veebikujunduse ja funktsionaalsuse parimaid tänapäeva tavasid. 2009. aastal
avaldati panga veebisaidil teavet üle 500 projekti
kohta, mille hindamisega pank tegeles, koos teiste oluliste läbipaistvusega seotud dokumentidega, nagu panga keskkonna- ja sotsiaalpõhimõtete
ja -normide deklaratsioon, rikkumistest teatamise
poliitika ja uus läbivaadatud vahepoliitika offshorefinantskeskuste suhtes.

EIP tugevdab läbipaistvust ja vastutavust kodanike ees.

EIP leiab, et tema kui panga ja avaliku
asutuse avatus otsuste tegemise, töö ja
ELi poliitika rakendamise puhul suurendab panga usaldusväärsust ja vastutavust kodanike silmis. Läbipaistvus aitab
suurendada ka panga tehingute tõhusust ja jätkusuutlikkust, vähendades
korruptsiooniohtu ja tugevdades suhteid väliste sidusrühmadega.

Põhielement panga suhtlemisel avalikkusega on
EIP avalikustamispoliitika, mis põhineb avalikustamiseeldusel, välja arvatud juhul, kui on mõjuv põhjus teavet mitte avaldada. See vaadati 2009. aastal
läbi ulatuslikus avaliku arutelu protsessis, mis hõlmas ka EIP läbipaistvuspoliitikat (2004) ja kaebuste
lahendamise poliitikat (2008). Direktorite nõukogu
poolt 2010. aasta algul heaks kiidetud uus poliitika on nüüd jõustunud. Igal aastal avaldab EIP oma
veebisaidil hinnangu oma avalikustamispoliitika rakendamise kohta.
Pank viib läbi avalikke arutelusid konkreetsetes
ettevõtteid ja tähtsates mitut valdkonda hõlmavates poliitikaküsimustes, mis pakuvad tavapäraselt
huvi kõigile EIP sidusrühmadele. Aruteluprotsessi
peamised eesmärgid on saada sidusrühmade arvamusi ja tugevdada läbipaistvust ja vastutavust.
Sidusrühmade arvamusi uurib ja hindab pangasisene vaekogu. Kui halduskomitee on poliitika heaks kiitnud, avaldatakse poliitika lõplik eelnõu informatsiooniks EIP veebisaidil 15 tööpäeva
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enne selle arutamist direktorite nõukogus, koos
avaliku aruteluaruandega. Aruandes kirjeldatakse
üldjoontes arutelu käiku ja tehakse kokkuvõte sidusrühmade ettepanekutest ja panga põhjendatud seisukohtadest nende ettepanekute arvesse
võtmise ulatuse kohta. Pärast nõukogu heakskiitu
avaldatakse poliitikadokument EIP veebisaidil ja,
kui on asjakohane, Euroopa Liidu Teatajas. Pärast
avalikustamispoliitika teemal 2009. aastal toimunud avalikku arutelu korraldatakse 2010. aastal
avalik arutelu panga transpordilaenude poliitika
teemal. EIP kasutab ka lihtsustatud veebipõhiseid
arutelusid või mitteametlikke sidusrühmade kohtumisi teatud poliitikadokumentide teemal, sõltuvalt dokumendiliigist ja sisust või arutatavast
teemast.
Panga suhted kodanikuühiskonnaga, sealhulgas
VVOdega ja teiste huvirühmadega põhinevad
arusaamal, et need organisatsioonid võivad anda
väärtusliku panuse EIP poliitika arendamisse. Nad
võivad kaasa aidata ka panga teadlikkusele kohalikest probleemidest ja anda kasulikku teavet,
mis aitab parandada EIP rahastatud projektide
kvaliteeti.

Pank
kasutab
koostööpartnerlusi.

dialoogi

ja

Lävimist kodanikuühiskonna organisatsioonidega (KÜOd) koordineerib kodanikuühiskonna
üksus. Selle ühendava lülina tegutseva üksuse
ülesanne on tagada suhtlemise järjepidevus ja
kvaliteet ning suhelda aktiivselt kodanikuühiskonnaga. Üksus otsib kontakti organisatsioonidega, mis võivad aidata avalikkusel ja konkreetsemalt EIP tehingutest mõjutatud kodanikel
leida teavet panga kohta. Osana panga alalisest
dialoogist kodanikuühiskonnaga korraldab EIP
regulaarselt tööseminare KÜOdega. Kevadine
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KÜO tööseminar keskendus maanteetranspordi
ja bioloogilise mitmekesisuse küsimustele. Veel
üks oluline sündmus on iga-aastane KÜO infotund, mis toimub Brüsselis. 2009. aasta märtsis
esitas EIP oma veebisaidil panga 2008. aasta tulemused ning teabe kodanikuühiskonna kodulehe avamise kohta. Kõige hiljutisem kohtumine
toimus 25. veebruaril 2010 ja sellel arutati panga
2009. aasta tulemusi.
Pangal on dialoog ja koostööpartnerlused erialaorganisatsioonidega, millel on EIP-ga teatud ühised eesmärgid või huvid, nagu Lissaboni tegevuskava, säästev areng, keskkonnakaitse või vaesuse
vähendamine. 2009. aastal jätkas pank koostöösuhet Transparency International’iga, Rahvusvahelise
Looduskaitseliiduga ja mäetööstuse läbipaistvuse
algatusega (EITI).
Samal ajal kui pank püüab jätkata sihipäraseid
töösuhteid erialaste KÜOdega, on ta huvitatud ka
kontaktide säilitamisest ja parandamisest otsustava tähtsusega poliitilisi seisukohti propageerivate VVOdega, kes teevad kampaaniaid panga
tegevusvaldkondadega seonduvates küsimustes.
Kontaktid nende organisatsioonidega on mõne
viimase aastaga tihenenud ja see on üha rohkem arendanud dialoogi. Nende kontaktide tähtsust rõhutati panga osalemisega samade VVOde korraldatud üritustel. Pank ise korraldas mitu
ümarlauaarutelu konkreetsetel teemadel, nagu
süsihappegaasi sidumine ja ladustamine ning Euroopa puhta transpordi rahastu, kliimamuutus,
puhas energia, tuumajäätmete ja süsihappegaasi
jälg looduses, offshore-finantskeskused ja panga
keskkonna- ja sotsiaalmenetlused investeerimisel
arengumaades.
Projekti tasandil jätkas pank suhtlemist ja töötamist koos KÜOdega ja kodanikerühmadega, näiteks seoses mitme energia- ja kaevandusprojektiga AKV ja Ladina-Ameerika riikides, ning uurib
ka võimalust kaasata VVOd projektidesse, kus
tehnilise abi vahendid on kättesaadavad.
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Lissaboni leping muudab EIP
tehingud paindlikumaks

Poliitikasuunad, mida EIP toetab, on nüüd määratletud Lissaboni lepingus, samas kui vahendid, mis on panga käsutuses tema eesmärkide täitmiseks, on sätestatud lepingule lisatud põhikirjas. Leping annab
pangale paindlikumad tingimused ELi poliitika eesmärkide toetamisel, näiteks muutes otsuse tegemise ja igapäevase juhtimise efektiivsemaks, samuti pakkudes EIP-le tema rolli täitmiseks laiemas valikus
finantsinstrumente.

Poliitika poolel annab leping ELile aluse ühise energiapoliitika jaoks, kehtestab Euroopa kosmosepoliitika ja määratleb uuesti majanduskoostöö ja -arengupoliitika eesmärgid – valdkonnad, kus pank juba
tegutseb muid ELi eesmärke toetades, nagu üleeuroopaliste võrkude ehitamine ning teadus- ja arendustegevus või panga laenuandmistehingud väljaspool Euroopa Liitu.
Leping annab pangale paindlikumad tingimused
ka tema finantseerimistegevuses, lihtsustab otsuste tegemist, tugevdab ülevaadet panga arve-

Leping annab pangale paindlikumad
tingimused finantseerimistegevuses,
lihtsustab otsuste tegemist.

pidamisest ja avab võimaluse uut tüüpi rahalise ja
mitterahalise toetuse andmiseks ning tehnilise abi
laiendamiseks riikidele ja projektiteostajatele.
Leping muudab oluliselt ELi majandus- ja rahandusministritest koosneva juhatajate nõukogu otsuste tegemise korda. Tavalisi otsuseid tehakse
endiselt liikmete häälteenamusega, mis esindab
vähemalt 50 protsenti panga märgitud kapitalist.
Sellegipoolest kehtestatakse ühehäälsuse reegli
asemel, mida on tavapäraselt rakendatud EIP Euroopa Liidu väliste laenuandmistehingute suhtes,
uus kvalifitseeritud häälteenamuse teel hääletamise alammäär (18 häält, mis moodustab 68 protsenti
märgitud kapitalist).
Uus tingimus volitab panga igapäevast juhtkonda
võtma kõiki vajalikke hädaabimeetmeid, kui finantseerimistehing on vaja panga huvide kaitsmiseks
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ümber kujundada. Juhatajate nõukogu võib nüüd
asutada ühehäälse hääletamise teel haruettevõtteid või teisi juriidilisi ja majanduslikult iseseisvaid
isikuid, nagu Euroopa Investeerimisfond, millega
kaob lepingu läbivaatamise vajadus (nagu see oli
vajalik, kui 1990ndate keskpaigas asutati EIF).
Uus põhikiri kirjeldab panga rolli laiemalt rahaliste
vahendite andmisena. Samamoodi nagu tavapäraseid laene ja tagatisi on pangal nüüd võimalik lihtsamini omandada osalusi aktsiakapitalis. Aktsiakapitali kasutamisele on siiski kehtestatud piirangud,
sealhulgas nõue, et panga juhatajate nõukogu liikmed peavad selliste tehingute tingimused kvalifitseeritud häälteenamusega heaks kiitma. Põhikiri
sätestab, et aktsiakapitalis osalemist võimaldatakse
üldjuhul „laenu või tagatise täienduseks […] määral, mil see on vajalik investeeringu või programmi
finantseerimiseks.” Uus põhikiri sisaldab ka eriklauslit, mis katab suurema riskiga tehinguid, mida loetakse „eritegevuseks”, mis vastab üldjoontes panga
olemasolevale infrastruktuurifondile, riskikapitalifondile ja struktureeritud finantstehingutele. Need
kaetakse jätkuvalt erireservidest.
Valem, mille järgi arvutatakse välja maksimaalne
rahasumma, mida pank võib oma märgitud kapitali puhul anda, (finantsvõimenduse koefitsient) vaadati läbi ja muudeti. Lisaks on tehnilise abi andmine eelnevas projektide koostamise või järgnevas
projekti rakendamise järgus näiteks nüüd samuti
põhikirjas selgesõnaliselt märgitud.
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EIP põhikirjajärgsed juhtorganid

Juhatajate nõukogu koosneb kõigi Direktorite nõukogul on ainupäde27 liikmesriigi nimetatud ministritest, tavaliselt rahandusministritest. Juhatajate nõukogu kehtestab
panga krediidipoliitika üldjuhised, kinnitab aastaaruanded ja aastabilansi, otsustab panga osalemise rahastamistehingutes väljaspool Euroopa Liitu
ning panga kapitali suurendamised. Ühtlasi nimetab juhatajate nõukogu ametisse direktorite nõukogu, halduskomitee ja auditikomisjoni liikmed.

vus teha otsuseid rahaliste vahendite andmise kohta, eelkõige laenude ja tagatiste kujul, ning vahendite kogumise kohta. Direktorite nõukogu kannab
hoolt, et panga haldamine toimuks asjakohaselt,
ning tagab, et panka juhitakse vastavalt aluslepingute ja panga põhikirja sätetele ning juhatajate
nõukogu antud üldjuhistele. Juhatajate nõukogu
nimetab direktorid ametisse viieks aastaks ametiaja pikendamise võimalusega pärast nende nimetamist liikmesriikide poolt. Direktorid on vastutavad ainult panga ees.
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Direktorite nõukogu koosneb 28 liikmest, iga liikmesriik nimetab ametisse ühe direktori ja Euroopa
Komisjon ühe direktori. Nimetatakse 18 asedirektorit, mis tähendab, et riikide rühmad jagavad mõnda
nendest ametikohtadest.
Direktorite nõukogu koopteerib erialaste ekspertteadmiste täiendamiseks teatavatel tegevusaladel
kuus eksperti (kolm liiget ja kolm asendusliiget),
kes osalevad nõukogu koosolekutel nõustamisülesannetes, omamata hääleõigust.
Kui põhikirjas ei ole sätestatud teisiti, võetakse otsused vastu liikmete häälteenamusega, mis koosneb vähemalt ühest kolmandikust hääleõigusega liikmete poolthäältest, mis esindavad vähemalt
50% märgitud kapitalist.

Kapital.

Iga liikmesriigi osa panga kapitalis
vastab selle riigi osakaalule Euroopa Liidus (väljendatud SKT-na) tema ühinemise ajal. Panga põhikirja kohaselt ei tohi panga antud laenude ja tagatiste
tagasimaksmata kogusumma kunagi ületada 250%
tema märgitud kapitalist, vabadest vahenditest,
määramata assigneeringutest ja puhaskasumist.
Eelmainitud kogusummast lahutatakse summa,
mis on võrdne panga (sissemakstud või -maksmata) osalustega aktsiakapitalis.
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Auditikomisjon

on vahetult juhatajate nõukogu ees vastutav sõltumatu organ, mis vastutab panga arvepidamise
auditeerimise eest ja kontrollib, et panga tegevus on kooskõlas parimate pangandustavadega. Auditikomisjon kontrollib igal aastal
pangaoperatsioonide teostamise ja raamatupidamisarvestuse nõuetekohasust. Auditikomisjon avaldab oma aruanded raamatupidamisaruannete kohta nende kinnitamise
ajal direktorite nõukogu poolt. Auditikomisjoni eelneva aasta töö tulemuste aruanded
saadetakse juhatajate nõukogule koos direktorite nõukogu aastaaruandega.
Auditikomisjon koosneb kuuest liikmest, kelle nimetavad ametisse juhatajad kolmeaastase ametiajaga.

1. aprilli 2009. aasta seisuga ulatub panga märgitud
kapital kokku üle 232 miljardi euro.

Auditikomisjon

Nende organite tööd reguleerivad sätted on kehtestatud panga põhikirjas ja kodukorras. EIP põhikirjajärgsete juhtorganite liikmete nimekirju ja nende elulookirjeldusi
koos lisateabega tasustamise kohta uuendatakse regulaarselt ja avaldatakse panga kodulehel www.eib.org.
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EIP halduskomitee

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Philippe MAYSTADT 2. Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ 3. Simon BROOKS 4. Carlos DA SILVA COSTA 5. Matthias KOLLATZ-AHNEN
6. Eva SREJBER 7. Marta GAJĘCKA 8. Dario SCANNAPIECO 9. Plutarchos SAKELLARIS

Halduskomitee on panga alaline kollegiaalne täitevorgan. See koosneb

üheksast liikmest. Halduskomitee vastutab presidendi alluvuses ja direktorite nõukogu kontrolli all panga jooksva tegevuse eest. Ta valmistab ette direktorite nõukogu otsused ja tagab nende otsuste rakendamise. President juhatab halduskomitee
koosolekuid. Halduskomitee liikmed vastutavad ainult panga ees; halduskomitee
liikmed nimetab juhatajate nõukogu direktorite nõukogu ettepaneku põhjal ametisse kuueks aastaks. Neid võib ametisse tagasi nimetada.
Panga põhikirja järgi on president ka direktorite nõukogu esimees.
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Panga halduskomitee liikmed ja nende vastutusalad

1
➾
➾
➾
➾
➾
➾
➾
➾
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1. mai 2010. aasta seisuga

Philippe MAYSTADT, president
Üldstrateegia
Institutsioonilised küsimused, suhted teiste rahvusvaheliste finantsasutustega
Peainspektori, finantskontrolöri ja vastavusbüroo juhi aruanded
Personal
Sisekommunikatsioon
Võrdsete võimaluste poliitika, meeste ja naiste võrdsete võimaluste nõuandekomitee (COPEC) esimees
EIFi direktorite nõukogu esimees
Eelarvekomitee esimees

2 Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ, asepresident
➾ Rahastamistehingud Prantsusmaal ja Vahemere piirkonna
partnerriikides
➾ Välissuhted
➾ Läbipaistvus ja teabepoliitika
➾ Suhted VVOdega

3 Simon BROOKS, asepresident
➾ Rahastamistehingud Ühendkuningriigis ja
Madalmaades
➾ Keskkonnakaitse
➾ Sise- ja välisaudit ning suhted auditikomisjoniga
➾ Vastavus
➾ Suhted Euroopa Kontrollikojaga
➾ Suhted Euroopa Pettustevastase Ametiga (OLAF) ja
Euroopa ombudsmaniga
➾ Hooned, töökeskkond ja logistika

4 Carlos DA SILVA COSTA, asepresident
➾ Rahastamistehingud Hispaanias, Portugalis, Belgias,
Luksemburgis, Aasias ja Ladina-Ameerikas
➾ Tehingute ja toodete õiguslikud aspektid
➾ Rahandus
➾ EIP kunstikomisjoni esimees

5 Matthias KOLLATZ-AHNEN, asepresident
➾ Rahastamistehingud Saksamaal, Austrias ja Rumeenias
ning Horvaatias ja Türgis
➾ VKEde rahastamine
➾ Majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus; lähenemine
➾ Algatused JASPERS ja JESSICA
➾ Laenude ümberajastamine
➾ EIFi direktorite nõukogu liige
➾ EIP toetuskomitee liige
➾ Kunstikomisjoni liige

6 Eva SREJBER, asepresident
➾ Rahastamistehingud Soomes, Rootsis, Eestis, Lätis, Leedus,
idapoolsetes naaberriikides, EFTA riikides ja Kesk-Aasia
riikides
➾ Teadmistepõhine majandus
➾ Tehingute järelhindamine
➾ Infotehnoloogia
➾ EIP toetuskomitee esimees

7 Marta GAJĘCKA, asepresident
➾ Rahastamistehingud Poolas, Tšehhi Vabariigis, Ungaris,
Slovakkias, Sloveenias ja Bulgaarias
➾ Üleeuroopalised transpordi- ja energiavõrgud
➾ Ettevõtte sotsiaalne vastutus
➾ EBRD asejuhataja

8 Dario SCANNAPIECO, asepresident
➾ Rahastamistehingud Itaalias, Maltal ja Lääne-Balkani
maades
➾ Riskijuhtimine
➾ Planeerimine ja eelarve
➾ Kuluefektiivsus
➾ EBRD juhataja

9 Plutarchos SAKELLARIS, asepresident
➾ Rahastamistehingud Kreekas, Küprosel, Taanis, Iirimaal, AKV
riikides ja Lõuna-Aafrikas
➾ Energia
➾ Valdkondlikud, majandus- ja rahandusuuringud
➾ Basel II kokkuleppe rakendamine
➾ Raamatupidamine
➾ Kunstikomisjoni liige
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(1. mai 2010. aasta seisuga)

Osakondade struktuur
Peasekretariaat ja õigusosakond

u

Alfonso QUEREJETA

Klaus TRÖMEL

Peasekretär ja õigusosakonna peadirektor

Direktor

Institutsioonilised küsimused
Dominique de CRAYENCOUR

u

Direktor

Rahandusosakond

Õigusosakond, institutsiooniline õigus ja rahandusküsimused
Nicola BARR

u

Tehingute juhtimise ja ümberstruktureerimise osakond

Õigusosakond, tehingud
Gerhard HÜTZ

Bertrand de MAZIÈRES
Peadirektor

Direktor

u
Õigusosakonna asepeadirektor

Strateegia peadirektoraat

u

Kassa

u

Tehingute kavandamine ja arveldamine

Anneli PESHKOFF

Rémy JACOB

Heinz OLBERS

Peadirektor
Finantskontrolör ja infosüsteemide direktor

u

Strateegia ja juhtimiskontroll

u

Suhtekorraldus

Jürgen MOEHRKE
Constance KANN
u
u

Direktor

Pressiesindaja ja direktor

Direktor

Direktor

Direktor

Direktor

Läänemere maad
Direktor

Euroopa Liidu ja kandidaatriikide väliste
rahastamistehingute osakond

Direktor

Peadirektor (kohusetäitja)

u

Krediidiriskid

u

Finants- ja tegevusriskid

Per JEDEFORS
Alain GODARD

Direktor

Direktor

Peainspektsioon
Jan Willem van der KAAIJ
Peainspektor

EIP Grupi vastavusbüroo
Matthias MAERTENS
Vastavusbüroo juhataja

Michel GRILLI

Martin CURWEN

Direktor

Euroopa naaber- ja partnerriigid
Claudio CORTESE

Direktor

Aafrika, Kariibi mere, Vaikse ookeani piirkond – Investeerimisrahastu
Patrick WALSH

u

Direktor

Personaliosakond

Peadirektor

u

JASPERS

Direktor

Kagu-Euroopa

Tilman SEIBERT

u

u

Direktor

Per JEDEFORS

Aadria mere maad

Jean-Christophe LALOUX
u

Lähenemine ja keskkond

Direktor

Kesk-Euroopa

Romualdo MASSA BERNUCCI
u

u

Direktor

Riskijuhtimise osakond

Hispaania, Portugal

Joachim LINK
u

Transport ja energia

Agustín AURÍA

Lääne-Euroopa

Carlos GUILLE
u

u

Uued tooted ja eritehingud

Laurent de MAUTORT
u

Uuendus ja konkurentsivõime

Guy CLAUSSE

Pierluigi GILIBERT

u

u

Christopher HURST
Direktor

Peadirektor

Thomas BARRETT

Direktor

Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU

Constantin CHRISTOFIDIS
Direktor

Euroopa Liidu ja kandidaatriikide
rahastamistehingute osakond

u

Direktor

Peadirektor

Hooned, logistika ja dokumentatsioon
Patricia TIBBELS

Direktor

Projektide juhtimine

Infotehnoloogia
Derek BARWISE

Kapitaliturud
Barbara BARGAGLI PETRUCCI

Direktor

Aasia ja Ladina-Ameerika
Francisco de PAULA COELHO

Direktor

Organisatsiooni struktuuri, peadirektorite ja juhtorganite juhtide elulookirjeldusi ning
täiendavat teavet kõikide EIP töötajate tasustamise kohta uuendatakse regulaarselt ja
avaldatakse EIP kodulehel: www.eib.org.
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EIFi põhikirjajärgsed juhtorganid

EIFi juhatus
EIFi juhatus (12. aprilli 2010. aasta seisuga)

EIFi juhivad ja haldavad kolm organit:

Tegevdirektor
Richard PELLY

➾ aktsionäride üldkoosolek (EIP, Euroopa Liit, 30

finantsasutust), mis koguneb vähemalt kord
aastas;
➾ seitsmest liikmest ja seitsmest asendusliikmest
koosnev direktorite nõukogu, mis otsustab muu
hulgas fondi tehingute üle;
➾ tegevdirektor, kes vastutab fondi juhtimise eest
kooskõlas selle põhikirjaga ja direktorite nõukogu kinnitatud põhijuhiste ja suunistega.
Euroopa Investeerimisfondi raamatupidamisarvestust auditeerivad üldkoosolekul ametisse nimetatud kolmeliikmeline auditinõukogu ja sõltumatud
välisaudiitorid.

Tegevdirektori asetäitja
Jean-Marie MAGNETTE

Sekretär
Maria LEANDER

Direktor, tehingute ja suhete juhtimine
John A. HOLLOWAY

Direktor, mandaatide juhtimine,
tootearendus ja inkubatsioon
Marc SCHUBLIN

Üksikasjalikku teavet EIFi põhikirjajärgsete juhtorganite (koosseis, liikmete elulookirjeldused, tasustamine) ja talituste (koosseis, peadirektori ja direktorite elulood, kogu personali tasustamine) kohta uuendatakse regulaarselt ja avaldatakse EIFi kodulehel: www.eif.org.
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EIP Grupi aadressid

Euroopa Investeerimispank
98-100, boulevard Konrad Adenauer – L-2950 Luxembourg
3 (+352) 43 79 – 1 5 (+352) 43 77 04
www.eib.org - U info@eib.org

Euroopa Investeerimisfond
96, boulevard Konrad Adenauer – L-2968 Luxembourg
3 (+352) 42 66 88 1 5 (+352) 42 66 88 200
www.eif.org - U info@eif.org
Väliskontorite nimekirja vaadake palun panga veebilehelt
www.eib.org.

EIP tänab käesoleva aruande illustreerimiseks kasutatud fotode eest järgmiseid projektiteostajaid ja tarnijaid:
Esikaas, lk 10, lk 34 RFF / CAPA / William Daniels (TOMA); lk 8 France Lisi; lk 9 Renault Design Twizzy; lk 12 France STMicroelectronics; lk 15 © G.P.M.H.; lk 16 Paris Gare de Lyon – RFF / Christophe Recoura; lk 18 Flughafen/Airport Berlin-Schönefeld – © 2008
Günter Wicker (PHOTUR); lk 21 Tramway de Nancy – Didier Cocatrix, foto; lk 26 Germasolar; lk 35 Gare de Lyon Part-Dieu / RFF /
Christophe Recoura; lk 46 © European Communities 2009; lk 52 OCDE foto Benjamin Renout; lk 56: © Council of the EU.
Kujundus: EIP Graafikatööde ateljee
Trükitud Jouve’i trükikojas MagnoSatin paberile taimsete trükivärvidega. Paber on sertifitseeritud Metsahoolekogu (Forest
Stewardship Council) eeskirjade kohaselt ja sisaldab 100% värsket kiudainet (millest vähemalt 50% pärineb hästi hooldatud metsadest).
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